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 تضى اهلل انرمحٍ انرحيى
 املقذية

 
أحمد ا عمى نعمو بجميع محامده ، واثني عميو بآالئو في بادئ األمر وعائده ، وأشكره        

عمى وافر عطائو ورافده ، وأعترؼ بمطفو في مصادر التوفيؽ وموارده ، وأشيد أف ال الو إال ا وأف 
 محمدًا عبده ورسولو .

 أما بعد :        
اإلنساف ىو مدار التكميؼ عمى ىذه األرض  ، وقد شرفو ا بحمؿ األمانة العظيمة ، قاؿ       

َحَمَمَيا نَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا وَ تعالى : " إِ 
نَساُف ِإنَُّو َكافَ  ْذ َقاَؿ ( ، وىذه األمانة عبر عنيا القرآف بالخبلفة "  ٚ" ) األحزاب : َظُمومًا َجُيواًل  اإلِْ َواِ 

َماء َوَنْحُف َربَُّؾ ِلْمَمبَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌؿ ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُؿ ِفيَيا َمف ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُؾ الدِّ 
ـُ َما اَل َتْعَمُموفَ ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َونُ  ( ، وفسر الخبلفة بالعبادة "  ٖٓ" ) البقرة :  َقدُِّس َلَؾ َقاَؿ ِإنِّي َأْعَم

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ  ( وجعؿ القرآف الغاية مف كؿ ىذا إعمار  ٘ٙ" ) الذاريات :  َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإلِْ
 ( . ٚٓٔ" ) األنبياء :  َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة لِّْمَعاَلِميفَ َوَما األرض وتحقيؽ الرحمة الشاممة لمعالميف " 

إف الخالؽ الحكيـ الذي خمؽ اإلنساف ليذه الغاية السامية الجميمة قد خص ىذا المخموؽ       
بخصائص ومؤىبلت تميزه عف المخموقات األخرى وتجعمو قادرًا عمى إدارة نفسو وبيئتو وما يمكف أف 

 وأدواتو في ىذا الكوف . تصؿ إليو يده
لكف ىذا اإلنساف مع ىذه الخصائص و المؤىبلت ، يمتاز بصفات ىي مف طبيعتو وسجيتو       

( ، وقاؿ تعالى :  ٕٛ" ) النساء :  َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً ومركوزة في أساس فطرتو ، قاؿ تعالى : " 
نَساُف ِمْف َعَجؿٍ "  نَساُف َأْكَثَر َشْيٍء َجَدالً ( ، وقاؿ تعالى : "  ٖٚ" ) األنبياء :  ُخِمَؽ اإلِْ " )  َوَكاَف اإلِْ

( ، واإلنساف ىو اإلنساف ... المسمـ يعمو بإنسانيتو ، ال فوقيا ، ويدافع شيواتو  ٗ٘الكيؼ : 
وطبائعو فينتصر حينًا ، ولو الثواب مف ا ، وينيـز حينًا ، فثـ شرعت الحدود و العقوبات لمتطيير 
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فير ثـ عفو ا العميـ  وقد جعؿ ا ىذه الصفات في اإلنساف مف اجؿ معرفتيا وزيادة إيمانو و التك
با مف خبلؿ معرفة ضعفو أماـ قوة ا سبحانو وتعالى وفقره أماـ غنى ا وعجمو أماـ حمـ ا 

نو محتاج  وانو مميء  ف عميو وجيمو أماـ عمـ ا فبيف لو بيذه الصفات نقصو وا  بالعيوب وا 
 الكماؿ  تعالى .

وبالنظر إلى تمؾ القوانيف الكمية التي تحكـ حركة المجتمعات اإلنسانية عامة ، وأسباب صعودىا      
واندفاعيا ، ثـ عوامؿ ضعفيا وانييارىا إنما ىو بمثابة الطريؽ المرسـو الذي يخطو عميو المسمموف 

 ه ، وىو اليادي ليـ في تجمعاتيـ .عارفيف بدروبو وشعبو ، آمنيف مزالقو ومخاطر 
وسبب اختياري ىذا الموضوع ىو التعرؼ عمى الطبيعة اإلنسانية ، وعمى ىذا اإلنساف الذي ىو     

منيا  ءخميفة ا في أرضو ولبياف بعض ىذه الصفات التي يجب عمى االنساف تعديميا وتجنب السي
 . مف خبلؿ السير عمى المنيج الذي خطو لو ربو سبحانو 

 وقد أممى عمي منيج البحث أف أقسمو عمى النحو اآلتي :     
مقدمة وخمسة مباحث ، المبحث األوؿ يشتمؿ عمى مطمبيف ، االوؿ عف تعريؼ الصفة في المغة و 
االصطبلح ، والثاني عف آراء عمماء النفس في صفات اإلنساف ، أما المبحث الثاني كذلؾ يشتمؿ 

لطغياف ، والثاني عف صفة الظمـ والكفر و الجيؿ ، أما المبحث عمى مطمبيف ، األوؿ عف صفة ا
الثالث ففيو ثبلث مطالب ، األوؿ عف صفة القتر ، والثاني عف صفة الجدؿ ، والثالث عف صفة 
العجمة ، أما المبحث الرابع كذلؾ فيو ثبلث مطالب ، األوؿ عف صفة الكند ، والثاني عف صفة اليمع 

ث عف صفة الفرح و الفخر ، أما المبحث األخير فيحتوي عمى ثبلث مطالب والجزع و المنع ، والثال
أيضًا ، األوؿ عف صفة الضعؼ و الثاني عف صفة الخصاـ و الثالث عف اليأس و القنط و الكفر ، 

 والخاتمة و المصادر .
ف فإف أصبت فمف ا و  وختامًا فإف الكماؿ  سبحانو و العصمة لرسولو الكريـ محمد       ا 

 أخطأت فمني ، وصمى ا عمى سيدنا محمد وألو وصحبو أجمعيف .
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 املثحث االول
 املطهة األول

 تؼريف انصفة يف انهغة و االصطالح : 

الصفة لغًة : وصفؾ الشيء بحميتو ونعتو . وقيؿ الوصؼ المصدر والصفة الحمية ، وتواصفوا        
".)  لرَّْحَمُف اْلُمْسَتَعاُف َعَمى َماَتِصُفوفَ َوَربَُّنا االشيء مف الوصؼ، وقولو عز وجؿ: " 

.وذكر ابف فارس إف لواو والصاد و الفاء : أصؿ واحد ، ىو تحميُة الشيء . (ٔ)(ٕٔٔاألنبياء:
 .(ٕ) ووَصفتُو أصفُو وصفًا . و الصفة : األمارة البلزمة لمشيء 

: َنَعَتُو وىذا صريح في إف وقاؿ الزبيدي إف الصفة : مف وصفُو ، يصفو ، وصفًا ، وصفة     
 .(ٖ) الوصؼ والنعت مترادفاف . و الصفة : كالعمـ و الجيؿ و السواد و البياض 

االسـ الداؿ عمى بعض أحواؿ الصفة في االصطبلح : ذكر الجرجاني في تعريفو لمصفة ، ىي  
بذات  ، وذلؾ نحو طويؿ وقصير وعامؿ وأحمؽ وغيرىا ، و الصفة ىي اإلمارة البلزمةالذات

 .(ٗ) الموصوؼ الذي ُيعرؼ بيا 

وبيف أبو ىبلؿ العسكري ، أف الصفة ما كاف مف األسماء مخصصًا مفيدًا مثؿ زيد الظريؼ وعمر     
العاقؿ ، ويقع الكذب و الصدؽ في الصفة القتضائيا الفوائد فالقائؿ لؤلسود و ابيض عمى الصفة 

موصوؼ كعالـ و حي ، ومنيا ما يبيف نوعًا مف كاذب ،وىي أقساـ، منيا ما يفيد إبانة موصوؼ مف 
رادة   .(٘)نوع كقولنا لوف و كوف واعتقاد وا 
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 املطهة انثاَي

 آراء ػهًاء انُفش ػٍ انصفات انفردية نإلَضاٌ يف انقرآٌ انكريى

لقد كتب الكثير في الشخصية وتحدث عنيا آخروف ، ووصفوىا و أعطوىا عشرات التعاريؼ و      
ما حاوؿ العديد فيـ غورىا مف أجؿ الوقوؼ عمى حقيقتيا ، ومف أجؿ وضع اإلطار التفاسير ، ك

البلـز والمناسب ، البد أف أوضح ما قاؿ العمماء عف الصفات الفردية لئلنساف والذي يعبر بشخصو 
 عما يدور بداخمو ، وعف أىـ ما يفكر بو .

حثنا ىذا ما ىي إال مزاج والمزاج يوضح العمماء إف الصفات التي يتفرد بيا اإلنساف في ب      
يعرفونو بأنو الظاىرة المميزة لطبيعة الفرد االنفعالية ، وسرعة وشدة ردود فعمو العادية ، ونوعية 
حالو المسيطرة وىي مرتبطة في معظميا بالعنصر الوراثي ، ولكف ىذا المزاج ال يبلئـ الفرد منذ 

انو مستجيب لممؤثرات الطبية و الغذائية والتعميـ والدتو وحتى مماتو بشكؿ ثابت ال يتغير ، غير 
وتجارب الحياة ، إال إف ىذا التغير وتمؾ االستجابة طفيفة ال جذرية بسبب المعطيات الكيميائية و 

 . (ٙ) العصبية منذ الوالدة 

أما السموؾ فيبدو لنا عمى شيء مف التعقيد إذا حاولنا أف ندرس البناء الذي يتكوف منو في     
ادة ، ليس الميـ أف يدرس السموؾ في صوره البسيطة وحسب بؿ في مراحمو ومستوياتو المعقدة الع

أيضًا ، ويرى عمماء النفس وىـ يدرسوف ويبحثوف في طبيعة السموؾ ، بأنو ال يخمو مف ما نسميو 
ذ األفعاؿ المنعكسة ، وىنا البد مف التذكير لما لموالديف مف دور و أىمية في تكويف السموؾ من

الوالدة وحتى النضج ، وىذا ما أكد عميو اإلسبلـ ، حتى في مجاؿ التعميـ ، التربية قبؿ التعميـ ، 
ويرى عمماء نفس آخروف بأف السموؾ ىو رد فعؿ فسيولوجي أو نفسي يقـو بو الشخص إزاء 

 .  ((4))العالـ
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لخاصة ، فمو أخذنا إف اإلنساف بجوانبو المختمفة يحمؿ صفات ثابتة تمثؿ ىويتو وبصمتو ا      
باستمرار وتعرضو لعوامؿ القوة ) الصحة الجسد مثبًل فانو رغـ تجدد الجسد لكؿ إنساف وتبديؿ خبلياه 

و الرياضة و التغذية الجيدة ( أو العكس ) المرض و الكسؿ وسوء التغذية والحوادث المؤذية ( 
خصوصيتو ومبلمحو فبل يختمط إضافة إلى ظاىرة النمو الطبيعي فإف ىذا الجسد سيبقى محتفظًا ب

ذا ممكف أف نسمي تمؾ الخصوصية و  جسد زيد بجسد عمر رغـ اشتراكيما بكؿ ىذه المتغيرات ، وا 
 .((8))المبلمح الثابتة بػ ) الثوابت الجسدية ( وتمؾ المتغيرات بػ ) المتغيرات الجسدية ( 

موروثة ، تمثؿ اليوية الخاصة كذلؾ في موضوع النفس البشرية ، تولد باستعدادات وصفات        
بالييكؿ النفسي لذلؾ الشخص بحيث تميزه تمامًا عف الشخص اآلخر . وىذا الجانب في النفس ىو 
الجانب الثابت و ىو ) الطبع ( ، الذي يمكف تعريفو بأنو مجموعة االستعدادات الفطرية التي تؤلؼ 

بيئة و المحيط الديني و الفكري لكي الييكؿ النفسي لئلنساف ، ثـ تأتي الصفات المكتسبة مف ال
تضيؼ صفات جديدة ربما تساىـ أيضًا في توجيو الطبع وليس في تغيره تمامًا ، كالرياضة التي ال 
ذا كانت السموكيات الظاىرة و المتغيرة تعيننا  نما توجيو بالشكؿ األفضؿ ، وا  تمغي ىوية الجسد وا 

لطبع تعيننا عمى معرفة نمط السموؾ الذي سيقـو بو عمى فيـ الصفات الثابتة ) الطبع ( فاف معرفة ا
الشخص مستقببًل ، ومعرفة ىذه الصفات تعيننا عمى معرفة الدور الذي يصمح ليذا الشخص و ال 
يصمح لذاؾ ، فيذا بطبعو يصمح لمقيادة أو لمقضاء أو لمتعميـ ... الخ وىذا سيتصرؼ بالطريقة 

 .((2)) يواجييا بطريقة مختمفة الفبلنية إذا واجو ىذه المشكمة والثاني س

إف ىذه الصفات موجودة في طبع اإلنساف ، فيي تصنؼ مف جممة الخصاؿ النفسية ، أو      
 الشخصية الغير محدودة ، وتأتي ىذه الصفات وا اعمـ أساسًا مف ضعؼ اإلنساف ، قاؿ تعالى : "

الضعؼ خمؽ واليو يرد ، فيذه الصفات كما  ( ، فاإلنساف مفٕٛ") النساء : َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً 
، نساف ، بؿ ىي خصوصية مف خصوصياتويؤكد عمـ النفس ليست صفات عرضية عمى شخصية اإل 

أي : مف خصوصيات خمقو و تقويمو الذاتية التي تندرج في بنيتو منذ نشأتو األولى ، قاؿ تعالى: " 
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َـّ ُخِمَؽ} نَساُف ِم ْمبِ ٙف مَّاء َداِفٍؽ}ُخِمَؽ مِ  {َ٘فْمَينُظِر اإلِْ { " ) َٚوالتََّراِئِب } { َيْخُرُج ِمف َبْيِف الصُّ
( ، فيذه الصفات ال تفارؽ اإلنساف ، ولكنيا تقؿ وتزداد وتظير و تختفي  ٚ،  ٙ،  ٘: الطارؽ

                                                 أحيانًا بحسب التربية وتزكية النفس .

 املثحث انثاَي
 املطهة األول

 انطغياٌ
نَساَف َلَيْطَغىقاؿ تعالى : "   ( . ٙ" ) العمؽ :االية  َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ

 أواًل : الطغياف لغًة و اصطبلحًا :
}إنَّا الطغياف لغًة : الُطغياف : كؿ شيء يجاوز القدر فقد طغى مثؿ ما طغى الماء عمى قـو نوح     

ـْ  وطغى البحر ىاجت أمواجو ،  [.ِٔٔفي اْلَجاِرَيِة{ ]سورة الحاقة، اآلية: َلمَّا َطَغا اْلَماُء َحَمْمَناُك
 ((71))والطاغية الجبار العنيد 

الطغياف اصطبلحًا : مف طغى في الُكفر وجاوز القدر في الشر ، ويقاؿ : طغى الماء إذا جاوز الحد 
 .((ٕٔ)) ؿ في الكثرة ( ) أنو الزيادة عمى القدر والخروج عف حيز االعتدا . وقيؿ((ٔٔ)) في الظمـ 

يتضح مف تعريؼ الطغياف في المغة و االصطبلح ، إنو تجاوز الحد في مخالفة أمر ا و     
مع عدـ إغفاؿ السياؽ القرآني الذي يضفي معاٍف التخبط في الشر و اإلفراط فيما يتناولو المرء ، 

 جديدًة عمى الكممات أثناء البحث والتحقيؽ.
 :((ٖٔ)) أوجو  عدة  عمىجاء آف ليا،  وأما استعماالت القر 

ـْ َيْعَمُيوَف{ ]سورة ٔ) ـْ ِفي ُطْغَياِنِي بللة؛ وذلؾ كما في قولو تعالى: }َوَيُمدُُّى ( الطغياف بمعنى الضَّ
 [.ٔ٘البقرة، اآلية: 

طو، ( الطغياف بمعنى العصياف؛ وذلؾ كما في قولو تعالى: }اْذَىْب إَلى ِفْرَعْوَف إنَُّو َطَغى{ ]سورة ٕ)
 [.ٕٗاآلية: 

 [.ٔٔاْلَماُء{ ]سورة الحاقة، اآلية: ( الطغياف بمعنى االرتفاع ؛ وذلؾ كما قولو تعالى: }إنَّا َلمَّا َطَغاٖ)
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؛ وذلؾ كما في قولو تعالى: }َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى{ و اإلسراؼ فيو ( الطغياف بمعنى الظمـٗ)
قولو  و[.ٛ}َأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميزَاِف{ ]سورة الرحمف، اآلية:  [، وقولو سبحانو:ٚٔ]سورة النجـ، اآلية: 

( ، أي متجاوزيف الحد في العصياف وذلؾ  ٖٔتعالى : " َقاُلوا َيا َوْيَمَنا ِإنَّا ُكنَّا َطاِغيَف " ) القمـ : 
 ـْ بمنع حؽ الفقراء في البستاف ، وقولو تعالى : " ُكُموا ِمف َطيَِّباِت َما َرَزْقَناكُ 

ـْ َغَضِبي " ) طو :  ( ، أي طغيانيـ في النعمة أف يتعدوا  حدود ا  َٔٛواَل َتْطَغْوا ِفيِو َفَيِحؿَّ َعَمْيُك
فييا ، بأف يكفروىا ويشغميـ الميو و التنعـ عف القياـ بشكرىا ، وأف ينفقوىا في المعاصي ، وأف 

الطغياف بمعنى العقوؽ ، أي :  (٘)ؾ يزوروا حقوؽ الفقراء فييا ، و أف يسرفوا في إنفاقيا وكذل
ـُ َفَكاَف َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِف َفَخِشيَنا َأف  مجاوزة الحد في التعامؿ مع الوالديف ، قاؿ تعالى : " َوَأمَّا اْلُغبَل

( ، فالمراد : انو يتجاوز الحد المعروؼ في تعامؿ االبف مع  ُٓٛيْرِىَقُيَما ُطْغَيانًا َوُكْفرًا ") الكيؼ : 
 . والديو مما يجعمو عاقًا 

 أصثاب انطغياٌ:
تناُوؿ القرآف أحواؿ الطغاة وممارساتيـ لمطغياف ، وبيف ليذا الداء العضاؿ أسبابًا متعددة كأي      

مرض آخر )حسي أو معنوي(، وىذا ما تشير إليو الدراسات والبحوث الحديثة التي أجريت عف 
وسبيف ىذه االسباب وعبلجيا الف  اغية وحشًا ضاريًا.نفسية الطغاة، واألسباب التي تجعؿ مف الط

ا سبحانو بينيا حتى ال يصاب بيا احد واف اصيب يجد عبلجا ليا وىذا يبيف كـ اف االنساف 
، وبالتدقيؽ في ىذه األسباب ُيستخَمص منيا أنيا تنقسـ إلى محتاج الى ربو سبحانو في كؿ حاالتو 

الداخمية: تمؾ اإلشكاالت النفسية التي غزت باطف ىذا الطاغية، قسميف: )داخمية وخارجية(، ونعني ب
وأخذت بمجامع قمبو حتى أسودَّ قمبو بدخانيا؛ فدبَّ إلى قمبو مف سموميا وآفاتيا ما دفعو إلى 
الطغياف. وأما الخارجية فنعني بيا: تمؾ الظروؼ واألجواء التي ىيأت لو المناخ المناسب لممارسة 

عدت في طوؿ أمده وبقائو وسيطرتو.  ويرجع إلى ىذيف النوعيف معظـ ممارسات طغيانو وعتوِّه، وسا
الطغاة التي صنعت الطواغيت وأوجدتيـ وىي في الوقت ذاتو القاسـ المشترؾ والجامع لكؿ طاغية 

 عمى وجو األرض.
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 ((ٗٔ))  أسباب الطغياف الداخمية
 الكبر والعمو: -ٔ

ليات ويكاد يكوف ىذا السبب ىو الجام             ع الرئيسيُّ بيف الطغاة، ويصنؼ عمى رأس أوَّ
أسباب الطغياف، وأبرز الشخصيات التي تمثؿ ىذا السبب عمى اإلطبلؽ شخصية الطاغية فرعوف؛ 
الذي اجتمعت فيو كؿُّ أسباب الطغياف الداخمية والخارجية، ومارس كؿ صنوؼ الطغياف بحؽ قومو. 

[، وقاؿ تعالى: َٗف َعبل ِفي اأَلْرِض{ ]سورة القصص، اآلية: قاؿ ا سبحانو عف فرعوف: }إفَّ ِفْرَعوْ 
 [.ٜٖ}َواْسَتْكَبَر ُىَو َوُجُنوُدُه ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحؽِّ{ ]سورة القصص، اآلية: 

 العجب والغرور: 
ز وىذه آفة الطغاة في عتوىـ وتجبُّرىـ وعدـ َقُبوليـ الحؽ واالنصياع لو؛ ولذلؾ قاؿ ا ع        

وجؿ ذاكرًا حاؿ قـو عاد لما طغوا وتكبروا عمى ربيـ، ثـ عمى نبييـ: }َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأَلْرِض 
ـْ ُىَو َأَشدُّ ِمْنيُ  ـْ َيَرْوا َأفَّ المََّو الَِّذي َخَمَقُي صمت، ـْ ُقوًَّة{ ]سورة فِبَغْيِر اْلَحؽِّ َوَقاُلوا َمْف َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة َأَو َل

[. ومف صور مباىاة الطاغية فرعوف ومفاخراتو أنو جعؿ يستحقر اآلخريف ويعيبيـ عجبًا ٘ٔاآلية: 
ـْ َأَنا َخْيٌر مِّْف َىَذا الَِّذي ُىَو َمِييٌف َوال َيَكاُد ُيِبيُف{ ]سورة  وغرورًا فقاؿ عف موسى عميو السبلـ: }َأ

 [.ٕ٘الزخرؼ، اآلية: 
 الحقد والحسد: -ٕ

ىو الداء الذي يحرؽ قمب صاحبو إذا ما رأى  عمى غيره منَّة أو أسبغ عميو نعمة، و               
الييود ورفضيـ قبوؿ رسالة النبي صمى و طغياف  فيدفعو ذلؾ إلى ممارسة الطغياف، وىذا كاف سبب

ا عميو وسمـ مع أنو مكتوب عندىـ في التوراة؛ فقد أنكر ا عمييـ حسدىـ لرسولو صمى ا 
ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَمى  عميو وسمـ عمى الرسالة وحسدىـ ألصحابو عمى اإليماف. قاؿ ا تعالى: }َأ

ـُ المَُّو ِمف َفْضِمو{ ]سورة النساء، اآلية:  [، وال شؾ أف ذلؾ ناتج عف الحقد والحسد َ٘ٗما آَتاُى
بَِّؾ ُطْغَيانًا  لرسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ. قاؿ سبحانو: }َوَلَيِزيَدفَّ َكِثيراً  ْنُيـ مَّا أُنِزَؿ إَلْيَؾ ِمف رَّ مِّ

 [.َٗٙوُكْفرًا{ ]سورة المائدة، اآلية: 
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 الممؾ والسمطة: - ٔ أسباب الطغياف الخارجية: 
اف أعظـ األسباب الباعثة عمى الطغياف، وخاصة  طغاة الحكـ والسياسة والتي ذكرىا ا في       

طغى وتجبَّر حتى وصؿ بو األمر إلى أف ادَّعى الربوبية، وكاف الباعث  القرآف ، الممؾ النمرود الذي
ـَ ِفي َربِِّو َأْف آَتاُه المَُّو اْلُمْمَؾ  ـْ َتَر إَلى الَِّذي َحاجَّ إْبَراِىي لو عمى ذلؾ الممؾ والسمطة. قاؿ عز وجؿ: }َأَل

ـُ َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَؿ َأنَ  [. وكذلؾ ٕٛ٘ا ُأْحِيي َوُأِميُت{ ]سورة البقرة، اآلية: إْذ َقاَؿ إْبَراِىي
فرعوف الذي كاف يبرر فجوَره وعموَّه في األرض كما أخبر القرآف عنو. يقوؿ : }َأَلْيَس ِلي ُمْمُؾ ِمْصَر 

  [.َٔ٘وَىِذِه اأَلْنَياُر َتْجِري ِمف َتْحِتي َأَفبل تُْبِصُروَف{ ]سورة الزخرؼ، اآلية: 

 الماؿ والولد:
إذا ضعؼ مف قمب صاحبو اإليماف والتقوى وشعوره بفقره وحاجتو إلى ا. يقوؿ تعالى:           

[ . والولد كذلؾ قد يؤدي ٚ-ٙ}َكبلَّ إفَّ اإلنَساَف َلَيْطَغى * َأف رَّآُه اْسَتْغَنى{ ]سورة العمؽ، اآليات: 
تعالى: }َوَأمَّا اْلُغبلـُ َفَكاَف َأَبَواُه  بوالديو إلى الطغياف إف كاف كافرًا؛ وذلؾ بدافع حبيما لو. يقوؿ
[. ولما كاف الماؿ مفضيًا لما ُٓٛمْؤِمَنْيِف َفَخِشيَنا َأف ُيْرِىَقُيَما ُطْغَيانًا َوُكْفرًا{ ]سورة الكيؼ، اآلية: 

َعْوَف ذكرُت مف الطغياف فإف مف دعاء موسى عميو السبلـ قولو: }َوَقاَؿ ُموَسى َربََّنا إنََّؾ آَتْيَت ِفرْ 
ـْ َواْشُدْد َعَمى َوَمؤَلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضمُّوا َعف َسِبيِمَؾ َربََّنا اْطِمْس َعَمى َأْمَواِليِ 

{ ]سورة يونس، اآلية:  ـَ ـْ َفبل ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأَلِلي  [.ُٛٛقُموِبِي
ف اذا آفة اجتماعية خطيرة تؤدي إلى ىبلؾ المجتمعات ، واف أطغى الطغياف االعتداء فالطغيا      

عمى إلوىية ا واغتصاب سمطانو ، وتعبيد الناس لشريعة غير شريعتو ، والطغياف ىو المنكر الذي 
 ال ينفع الفرد ، وال ينفع األمة أف تيتدي وىو قائـ ، فاإلنساف الطاغية ىو الذي يجور عمى الحؽ

َكبلَّ ِإفَّ .  قاؿ تعالى : " ((٘ٔ)) ويتجاوز الحدود التي رسميا ا لمعباد ، و ال يكوف لو ضابط يردعو .
نَساَف َلَيْطَغى  (   .  ٙ" ) العمؽ :  اإلِْ
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  وصائم يؼاجلة انقرآٌ نهطغياٌ: 
وقوعو أو  جريمة الطغياف؛ وقدـ جممًة مف الحموؿ التي تمنععبلجا لالقرآف الكريـ  وضعلقد      

مف الطبيعي و  .يبدأ مف إصبلح الفكر والقمب اإلنساني وينتيي بالعمؿالف عبلج القراف تخفؼ أثره، 
يرتبط بصفاتو الباطنية، فالفكر الصحيح النزيو  وأف تتناسب أعماؿ اإلنساف مع طريقة تفكيره، 

اتـ، إذف تعتبر ينطمؽ مف باطف طاىر، والفكر المتطرؼ والمنحرؼ يصدر عف روح مموثة وباطف ق
قد أفمح مف زكاىا وقد ] تزكية النفس الشرط األوؿ لمفكر الوضاء والضمير الطاىر والعمؿ الصالح

واستقصاُء ىذه الحموؿ وتتبُّعيا يفضي بنا إلى التطويؿ؛  [ ٜ[ ]سورة الشمس االية خاب مف دّساىا
 :وىيالوسائؿ  ىذه شير إلى أىـالكف 

 اف:أواًل: النيي الصريح عف الطغي 
دانتو وأىَمو؛ سواء كاف التعدي عمى اآلخريف بالقتؿ أو         بكؿ صوره وأشكالو، وتقبيحو وذمِّو وا 

ـْ  ما دونو، أو أكؿ أمواؿ الناس وسائر الظمـ والبغي والطغياف. قاؿ تعالى: }ُكُموا ِمف َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُك
ـْ َغَضِبي [، َٔٛوَمف َيْحِمْؿ َعَمْيِو َغَضِبي َفَقْد َىَوى{ ]سورة طو، اآلية:  َوال َتْطَغْوا ِفيِو َفَيِحؿَّ َعَمْيُك

ـْ َكَما ُأِمْرَت َوَمف َتاَب َمَعَؾ َوال َتْطَغْوا إنَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيٌر{ ]سورة ىود، اآلية:  وقولو: }َفاْسَتِق
ٕٔٔ.] 

 ثانيًا: األمر بالتوحيد والنيي عف الشرؾ:
ٍة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوا المََّو وُتَعد مف أق         وى موانع الطغياف. قاؿ تعالى: }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكؿِّ ُأمَّ

[، فالمبلحظ مف ىذه اآلية أف ُجؿَّ اىتماـ األنبياء َٖٙواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{ ]سورة النحؿ، اآلية: 
ء العقيدة، وغرس معانييا في النفوس؛ والمرسميف وجيِدىـ، كاف منصّبًا في الدرجة اأُلوَلى عمى بنا

 ألف اإليماف با وعبادتو بالمعنى الشامؿ، يؤدياف إلى اجتناب الطغياف.
 ثالثًا: األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر:

فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف أىـ الوسائؿ لمنع الطغياف؛ ولذلؾ صرَّح رسوؿ ا       
ف التفريط بيذا الواجب مؤدٍّ إلى ظيور الطغياف والتسمط في المجتمع. قاؿ: صمى ا عميو وسمـ بأ
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لتأمُرف بالمعروؼ ولتنيُوف عف المنكر أو ليسمطف ا عميكـ شراركـ، ثـ يدعو خياركـ، فبل »
    .  (ٙٔ)«يستجاب ليـ

 رابعًا: الحوار والجداؿ بالقوؿ الميِّف الحسف:
ئؿ منعًا لمطغياف )إف صادفت محبًل مف قمب الطاغية وعقمو(، وىذه الوسيمة مف أنفع الوسا        

ال كانت لمزيد إقامة الحجة عمى الطاغية  وقد أمر ا رسمو باتخاذىا وسيمة لمعالجة الطغياف؛ وا 
براء الذمة في اإلنكار عميو) (. قاؿ تعالى مخاطبًا موسى وىاروف: }اْذَىَبا إَلى ِفْرَعْوَف إنَُّو َطَغى (ٚٔ) وا 

 [. ٗٗ-ُٖٗقوال َلُو َقْواًل لَّيِّنًا لََّعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى{ ]سورة طو، اآليات: * فَ 
الطغياف ليس قضية ماضية بؿ سنة باقية، والوقوؼ عمى صفات طغاة األمس مف خبلؿ نور القرآف 

َأَتَواَصْوا ِبِو َبْؿ يعطينا معالـ لصفات طغاة اليوـ، إذ إف السنف تتكرر، وأفعاؿ بني اإلنساف تتشابو، ﴿ 
ـْ َقْوـٌ َطاُغوَف ﴾ ]الذاريات:   [.ُٖ٘ى

 املطهة انثاَي
 صفة انظهى و انكفر و اجلهم

ف َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّمِو اَل ُتْحُصوَىا ِإفَّ اإِلنسَ قاؿ تعالى : "    "  اَف َلَظُموـٌ َكفَّارٌ َوآَتاُكـ مِّف ُكؿِّ َما َسَأْلُتُموُه َواِ 
 ( . ٖٗ) إبراىيـ : 

ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَف قاؿ تعالى : "      
نَساُف ِإنَُّو َكاَف َظُمومًا َجُيوالً   ( . ٕٚب : " ) األحزا ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإلِْ

لمتعرؼ عمى ىذه الصفات التي ُجبؿ اإلنساف عمييا وىي موجودة في أساس فطرتو ، سأتناوليا    
 عمى النحو اآلتي :

 أواًل : معاني الصفات في المغة و االصطبلح :
الظمـ لغة : َظَمَمُو يظممو ُظممًا : واألصؿ فيو وضع الشيء في غير موضعو و انتقاص الحؽ     

 .((ٛٔ)) الجور و مجاوزة الحد منو أي ىو 
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الظمـ اصطبلحًا : ىو التعدي عف الحؽ الى الباطؿ ، وقيؿ ىو التصرؼ في ممؾ الغير، وأصؿ الظمـ  
 اِلْعِتَداُء َعَمى َحؽِّ اْلَغْيِر َوُأِريُد ِبِو ُىَنا ااِلْعِتَداُء َعَمى َحؽِّ المَِّو اْلُمْمَتَزـِ َلُو ِبَتَحمُّؿِ . ((ٜٔ)) نقصاف  الحؽ 

 (ٕٓ)اأْلََماَنِة، َوُىَو َحؽُّ اْلَوَفاِء ِباأْلََماَنِة.
أما الُكُفر في المغة : نقيض اإليماف ، و الكفر : نقيض الشكر ، َكَفر النعمة ، أي لـ يشكرىا و     

 .((ٕٔ)) جحدىا 
 الُكُفر اصطبلحًا : ىو اسـ يقع عمى ضروب مف الذنوب ، فمنيا الشرؾ با ، واستحبلؿ ما حـر ا

 .((ٕٕ)) نقد نعمة المنعـ بالجحود ، وأصؿ الكفر تغطية الشيء تغطية َتستيمكو 
. الجيؿ في المغة : نقيض العمـ . تقوؿ َجِيَؿ فبلف حقُو ، و َجِيَؿ عمي ، و َجِيَؿ بيذا األمر

 .((ٖٕ)) الجيالة : أف تفعؿ فعبًل بغير عمـ و 
ا ىو األصؿ في الجيؿ ، وقيؿ ىو اعتقاد أما الجيؿ اصطبلحًا : ىو خمو النفس مف العمـ وىذ

 (.(ٕٗ) الشيء عمى خبلؼ ما ىو عميو )
 ثانيًا : نظرة عامة حوؿ ىذه الصفات .

اإلنساف ذلؾ المخموؽ الذي تميز عمى سائر المخموقات بميزات كثيرة ، فيو المخموؽ الوحيد       
وأوجد ا فيو اإلرادة ، فيو قادر الذي نفح ا فيو مف روحو وجعؿ لو السمع و البصر و الفؤاد ، 

عمى أف يقوؿ نعـ أو ال ، أف يفعؿ و ال يفعؿ ، وىذه الخاصية ليست إال في اإلنساف " ِإنَّا َىَدْيَناُه 
مَّا َكُفورًا ( ) اإلنساف :  ( ، وىذا مف تكريـ ا ليذا اإلنساف ، وأي فعؿ يقع  ٖالسَِّبيَؿ ِإمَّا َشاِكرًا َواِ 

رادة منو فيو فعؿ غير مؤاخذ عميو " َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإف نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا " ) البقرة : منو عمى غير إ
( ، ولقد ميز ا تعالى اإلنساف بالعمـ ورفعو بو عمى سائر المخموقات ومنيا المبلئكة ، وىذا  ٕٙٛ

( ، وأعظـ تكريـ لئلنساف خصو  ٗٔٔ" ) طو :  العمـ اإلنساني يزيد وال ينقص " َوُقؿ رَّبِّ ِزْدِني ِعْمماً 
 ا باليدى و اإليماف ، وأرسؿ لو األنبياء ليعيش حياة الخير و اإلخوة والتراحـ .

ـْ َوُخِمَؽ لكف ىذا اإلنساف بكؿ ىذه االمتيازات يبقى ضعيفًا "            ُيِريُد الّمُو َأف ُيَخفَِّؼ َعنُك
ِإفَّ ( ، وقد يقع عميو الظمـ وانتياؾ حقوقو مف بني جنسو "  ٕٛ:  " ) النساء اإِلنَساُف َضِعيفاً 
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نما يقع الظمـ مف اإلنساف عندما يتجرد مف المعاني  ٖٗ" ) إبراىيـ :  اإِلنَساَف َلَظُموـٌ َكفَّارٌ  ( ، وا 
اإلنسانية الفطرية التي أعظميا حب اإلنساف ألخيو اإلنساف ، عف أنس عف رسوؿ ا ) صمى ا 

. وعندما يفقد اإلنساف ((ٕ٘)) وسمـ ( : " ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو "  عميو
اإلحساس بأخيو اإلنساف ، عندما ييبط إلى األرض متثاقبًل إلييا ال ييمو إال خشاش األرض يأكؿ 

ؾ (.باإلضافة إلى صفة الظمـ ىنا(ٕٙ) الذات )ويتمتع فاقدًا كؿ إحساس بمصاب اآلخريف مشبع بحب 
صفة الجيؿ وىاتاف اآلفتاف ىما أساس كؿ ببلء ، وجذر كؿ نقص في بني ادـ ويمكف رد كؿ آفة أو 
عيب إلى ىاتيف اآلفتيف ، أما آفة الظمـ فيي عيب أخبلقي ولو مظيراف : األوؿ فردي يتمثؿ في 

ـٌ َعِظيـٌ " ) لقم ( . وأما المظير  ٖٔاف : أسوأ صورة وىي الشرؾ با ، قاؿ تعالى : " ِإفَّ الشِّْرَؾ َلُظْم
الثاني لمظمـ فيو جماعي متعد ، يتمثؿ في ظمـ الناس ، وأسوأ صورة لو ىي الكبر ، قاؿ تعالى : " 

ـَ َخاِلِديَف ِفيَيا َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّريَف " ) الزمر :    (.(ٕٚ) ( ) ِٕٚقيَؿ اْدُخُموا َأْبَواَب َجَينَّ
، فاألصؿ في اإلنساف عدـ العمـ ، وميمو إلى ما ييواه مف الشر ،  أما آفة الجيؿ فيي عيب معرفي

قاؿ تعالى : " َوآَتاُكـ مِّف ُكؿِّ  (.(ٕٛ) فيحتاج دائمًا إلى عمـ مفصؿ يزوؿ بو جيمو ، ويعرؼ بو دينو )
ف َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّمِو اَل ُتْحُصوَىا ِإفَّ اإِلنَساَف َلَظُموـٌ كَ  ( .  لقد ُفِسَر  ٖٗفَّاٌر " ) إبراىيـ : َما َسَأْلُتُموُه َواِ 

قولو تعالى: " َوآَتاُكـ مِّف ُكؿِّ َما َسَأْلُتُموُه " ، أي : أعطاكـ مف كؿ مسؤوؿ سألتموه شيئًا ، وقيؿ : 
المعنى َوآَتاُكـ مِّف ُكؿِّ َما َسَأْلُتُموُه ، ومف كؿ ما لـ تسألوه فحذؼ ، فمـ نسألو شمسًا وال قمرًا وال كثيرًا 

ـُ اْلَحرَّ " ) النحؿ :  ( ، وقولو تعالى : "  ٔٛمف نعمو التي ابتدأنا بيا . وىذا كما قاؿ : " َسَراِبيَؿ َتِقيُك
ف َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّمِو اَل ُتْحُصوَىا "      ) إبراىيـ :  ( أي النعـ التي يعجز اإلنساف عف تعدادىا  َٖٗواِ 

اإِلنَساَف َلَظُموـٌ َكفَّاٌر " ، اإلنساف لفظ جنس و أراد بو  فضبًل عف شكرىا ، وقولو تعالى : " ِإفَّ 
الخصوص ، فقيؿ إف المراد بو أبو جيؿ، وقيؿ إف اإلنساف ىو الكافر ، وقد يراد بو عمـو اإلنساف 

 (.(ٜٕ) الذي اخبر ا عنو بأنو ظموـ في الشدة يشكو و يجزع ، كفار في النعمة يجمع ويمنع )
ألمر ىذا اإلنساف كؿ شيء سواء ساؿ اـ لـ يساؿ ، وكؿ ىذا لمصمحتو ليحيا فيا عجبًا         

الحياة الكريمة ، ويسود األمف في المجتمع ، وتعمر الديار ، ولكف اإلنساف مع كؿ ىذه النعـ وكؿ 
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ىذا العطاء ، ظالـ لنفسو يسير ىذه النفس عمى ىواه وينسى إف ىذه النفس ليست ممكو ، ويجب 
عمييا فبل يظمميا ، واكبر ظمـ يظمـ اإلنساف بو نفسو الشرؾ با ، الف ا يغفر عميو أف يحافظ 

ِإفَّ الّمَو اَل َيْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ الذنوب جميعًا ما عدا ىذا الذنب لقولو تعالى : " 
( ، وكذلؾ يظمـ غيره بكؿ أنواع  ٙٔٔ" ) النساء :  َبِعيداً  ِلَمف َيَشاُء َوَمف ُيْشِرْؾ ِبالّمِو َفَقْد َضؿَّ َضبَلالً 

الظمـ ، قاضي ال يعدؿ بيف الناس بالحؽ ، جار يؤذي جاره ، صديؽ ال يراعي الصداقة ، وقس عمى 
 ذلؾ .

إضافة إلى كوف اإلنساف ظالمًا فيو كفار، وأتى ا بيذه الصيغة ليذه الصفة التي يتخمؽ         
إال مف رحـ ا ، لمتنبيو عمى جـر ما يفعمو اإلنساف بحؽ ربو و نفسو ، كفار شديد  بيا أكثر الناس

الكفر و الجحود واإلنكار  ونعمو ، فضؿ ا إلينا نازؿ وشرنا إليو صاعد ، ومع ذلؾ يرحمنا 
ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِإفَّ الّمَو اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقوْ ويتجاوز عنا وىو أمف عمينا مف أمياتنا ، يقوؿ تعالى " 

(  إذف كي يتغير المجتمع ، يجب أف يبدأ التغير مف أنفسنا حيث ال  ٔٔ" ) الرعد :  ِبَأْنُفِسِيـْ 
االنساف اف يعيش منفرد واذا عاش منفرد اصبحت تمؾ الصفات ىي التي يسير عمييا ولكف  عيستطي

اال مف غيره يقوؿ الحؽ ) وفوؽ كؿ ذي عمـ ا اراد مف االنساف اف يعايش الناس فالعمـ ال يحصؿ 
وىو مأمور بإزالة الجيؿ وقد حـر ا  رهعميـ( فاذا اراد ازالة الجيؿ عميو اف يعتمد بعد ا عمى غي

الظمـ حتى عمى نفسو فكيؼ باإلنساف فعميو اف يكوف لطيؼ مع بني جنسو يؤثرىـ حتى عمى نفسو 
كوف جاحدا لمف يقدـ لو خدمة او مساعدة واذا بقي في وكذالؾ اف يذكر محاسف االخريف واف ال ي

انفراده ،  فيذه الصفات أضرارىا ال تمس الفرد وحده ، بؿ ىذه الصفات أمراض اجتماعية خطيرة ، 
وبخاصة الظمـ ، فالمجتمع الذي يسوده الظمـ ال تظمو رحمة أو تقع عمى أرضو بركة ، بؿ يستحؽ 

ـْ َلمَّا َظَمُموا َوَجَعْمَنا ِلَمْيِمِكِيـ مَّْوِعداً لى : " المعنة و العقاب مف ا ، قاؿ تعا "  )  َوِتْمَؾ اْلُقَرى َأْىَمْكَناُى
( ، وأي ىبلؾ اشد مف الذي نحف فيو ، ىذه دعوة لكؿ مسمـ مف ظمـ نفسو وغيره  ٜ٘الكيؼ : 

 يو .وكفر بنعمة ربو ، عد إلى ا وسر في طريؽ ا ، فانو ال ممجأ مف ا إال إل
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ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا قاؿ تعالى : "     
نَساُف ِإنَُّو َكاَف َظُمومًا َجُيوالً   َنا اأْلََماَنةَ ِإنَّا َعَرضْ ( . ومعنى قولو تعالى "  ٕٚ" ) األحزاب :  َوَحَمَمَيا اإلِْ

وشرط عمييـ أف مف أداىا جوزي باإلحساف ومف " الفرائض التي افترض ا سبحانو عمى العباد 
" أفيميف ا سبحانو خطابو وأنطقيف ، "  َعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباؿِ خالؼ فييا عوقب ، " 

" أي خشيف منيا  َوَأْشَفْقَف ِمْنَياصية و مخالفة وىو قولو " " مخافة و خشية ال مع َفَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنَيا
نَسافُ تعظيمًا لديف ا أف ال يقوموا بيا ، "  " عزًا بأمر  َجُيوالً " لنفسو " ِإنَُّو َكاَف َظُمومًا  َوَحَمَمَيا اإلِْ

يا اإلنساف ا سبحانو وما احتمؿ مف األمانة فالسماوات و األرض والجباؿ لـ تحمؿ األمانة وحمم
عمى ضعفو و جيمو وظممو إال مف وفؽ ا وعممو و استطاع أف يؤدي ىذه األمانة عمى أتـ 

 . (ٖٓ)وجو
ولقد بيَّف ا تعالى أف سبب الظمـ والكفر والجحود ىو الجيؿ، فقاؿ تعالى: ﴿ َبْؿ ُىَو آَياٌت       

ـَ وَ  عز -[. وبيَّف  َٜٗما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإالَّ الظَّاِلُموَف ﴾ ]العنكبوت: َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم
ـَ الَِّذي أُنِزَؿ ِإَلْيَؾ  -وجؿ أيضا أف العمـ سبب اليداية إلى الحؽ، فقاؿ تعالى: ﴿ َوَيَرى الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم

بَِّؾ ُىَو اْلَحؽَّ َوَيْيِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز الْ   [.َٙحِميِد ﴾ ]سبأ: ِمف رَّ
يتبيف مما تقدـ إف ىذه الصفات ذميمة و مكروىة ، وتجعؿ اإلنساف يتجرد عف إنسانيتو وينسى     

أخاه اإلنساف ، وينسى انو خميفة ا في أرضو ، وعميو اعمار األرض بالخير ال بالشر ، بالعدؿ ال 
ا ، ال بالجيؿ الذي يخرج عف الطريؽ بالظمـ ، بالعمـ الذي ينور القموب ويفتح الطريؽ إلى طاعة 

المستقيـ ، بالشكر و الرضا با والقناعة بما قسـ ا ، ال بالجحود و إنكار النعمة ، بؿ إف شكر 
النعمة بحد ذاتو نعمة .وألنو خميفة ا فبل تصح خبلفة اال مع بني جنسو فالحؽ خمفو عمى بني 

 انساف ىو يحتاج مف يكممو في عممو .جنسو كؿ حسب عممو ىو خميفة  فكؿ اف 
فعمى االنساف التوكؿ عمى ا ، ومجاىدة  نفسو عمى ترؾ ىذه الصفات ، لترتقي ىذه األنفس      

إلى العبل وتحقيؽ رضا الرحمف عنا ، ألننا نعيش ونسعى في ىذه الدنيا أساسًا لتحقيؽ مرضات ا 
ـْ ُسُبَمَنا َوالَِّذيَف َجاَىُدوا ِفينَ ، قاؿ تعالى : "  ( ، وىذه الصفات موجودة  ٜٙ" ) العنكبوت : ا َلَنْيِدَينَُّي
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في كؿ واحٍد منا ألنيا مركوزة في أساس فطرتنا بأمر ا ، لكف حتى تنضبط حركتنا و تستقيـ إرادتنا 
نحتاج إلى ضوابط وترغيب و ترىيب مع اإلرشاد و التعميـ والتربية ، كذلؾ نحتاج لمعرفة حقوقنا 

 الواجب الذي عمينا ىو حؽ لغيرنا جباتنا ونعرؼ إف الحؽ الذي لنا ىو واجب عمى غيرنا ، و إف ووا
فمنسارع إلى نيؿ المغفرة مف ربؾ ، وتنبو مف رقدة الغافميف ، وتخمص مف أوزارؾ لتعيش حياتؾ    

" ) ِقيَف ِفي َجنَّاٍت َوَنَيٍر ِإفَّ اْلُمتَّ الحقيقة ... األبدية مع األبرار في جنات ذات انيار ، قاؿ تعالى : " 
 ( . ٗ٘القمر : 

 املثحث انثانث
 املطهة األول
 صفة انقرت

ـْ َخْشَيَة اإِلنَفاِؽ َوَكاَف اإلنَساُف َقُتوراً قاؿ تعالى : "  َْمَسْكُت ـْ َتْمِمُكوَف َخَزآِئَف َرْحَمِة َربِّي ِإذًا ألَّ ")  ُقؿ لَّْو َأنُت
 (   ٓٓٔاإلسراء : 
 قتر في المغة و االصطبلح :أواًل : ال

 .((ٖٔ)) القتر لغًة : القتر و التقتير : الرمقة مف العيش ، قتر يقتر فيو قاتر و قتور    
َوَكاَف اإلنَساُف  وفي االصطبلح :ىو تقميؿ النفقة وىو بإزاء اإلسراؼ وكبلىما مذموماف ، قاؿ تعالى :"

ْنَساَف . ((ٕٖ)) عميو اإلنساف مف البخؿ ( ، تنبيو عمى ما جبؿ  ٓٓٔ" ) اإلسراء :  َقُتوراً  َوَبيََّف َأفَّ اإلِْ
. ـْ : َقتََّر َعَمى ِعَياِلِو، َأْي َضيََّؽ َعَمْيِي ـْ لو أف ا تعالى ممَّؾ خزائف و  َقُتوٌر، َأْي َبِخيٌؿ ُمَضيٌِّؽ ؛ ِمْف َقْوِلِي

ا الفقر، لو حدث ذلؾ خيراتو ورحمتو لمناس، فأصبح في أيدييـ خزائف ال تنفد، وال يخشى صاحبي
ألمسؾ اإلنساف وبِخَؿ وَقَتر خوؼ الفقر؛ ألنو ُجِبؿ عمى اإلمساؾ والتقتير حتى عمى نفسو، وخوؼ 
اإلنساف مف الفقر ولو أنو يممؾ خزائف رحمة ا التي ال نفاَد ليا ناتج عف عدـ مقدرتو عمى 

 تعويض ما َأنفؽ؛ وألنو ال يستطيع أْف ُيحِدث شيئًا.
وف عمى الغير، فإْف كاف عمى النفس فيو التقتير، وىو ُسبَّة واضحة وُمخِزية، فقد يقبؿ أف والبخؿ يك

( وىذا دليؿ (ٖٖ)) ُيَضيِّؽ اإلنساُف عمى الغير، أما أْف ُيضيؽ عمى نفسو فيذا منتيى ما يمكف تصّوره
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كفؿ بالرزؽ وعميو عمى اف االنساف اف يدخؿ االيماف في قمبو ويعمـ اف االرزاؽ بيد ا واف ا قدت
أنفؽ يا ببلؿ اف ال يخاؼ مف عدـ الرزؽ  االف ا قد تكفؿ بالرزؽ  وقد جاء في الحديث ا لحديث )

 ((ٖٗ)() وال تخش مف ذي العرش إقبلال 
 ثانيًا : آفة البخؿ :

البخؿ ىذه الخصمة التي جبؿ عمييا ، وىي مف طبعو و أصمو ، بؿ بعض الناس ال يكوف بخيبًل    
فقط ، بؿ حتى في مشاعره وابتسامتو و عممو وتعاممو مع الناس ، ىكذا خمؽ اإلنساف ، ىذا  بالماؿ

البخؿ مرض يجعؿ اإلنساف يفكر في نفسو وفي جمع الماؿ ، فتمييو الدنيا ، وتأخذه الغفمة ، وينسى 
ـُ َمف لَّْو َيَشاُء المَُّو َأْطَعَموُ حؽ ا في مالو ويقوؿ : "  ( ، واف كاف البخؿ  ٚٗ" ) يس :  َأُنْطِع

َواَل َتْجَعْؿ َيَدَؾ مغروسًا فينا ، نتوكؿ عمى ا ونجاىد أنفسنا عمى تركو ، ونكوف كما قاؿ تعالى : " 
ـْ َتْمِمُكوَف ( .وقاؿ تعالى : "  ٜٕ" ) اإلسراء :  َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَؾ َواَل َتْبُسْطَيا ُكؿَّ اْلَبْسطِ  ُقؿ لَّْو َأنُت

ـْ َخْشَيَة اإِلنَفاِؽ َوَكاَف اإلنَساُف َقُتوراً  َخَزآِئفَ  َْمَسْكُت وجاء في  ( . ٓٓٔ" ) اإلسراء :  َرْحَمِة َربِّي ِإذًا ألَّ
تفسير ىذه اآلية الكريمة إف ا تعالى يقوؿ لرسولو الكريـ ، قؿ ليـ يا محمد لو إنكـ أييا الناس 

اؽ ، أي الفقر أي خشية أف تذىبوىا مع إنيا ال تممكوف التصرؼ في خزائف ا ألمسكتـ خشية اإلنف
تفرغ وال تنفد أبدًا ، الف ىذا مف طباعكـ وسجاياكـ ، وليذا قاؿ : " َوَكاَف اإلنَساُف َقُتورًا " أي : بخيبًل 

ـْ َنِصيٌب مَِّف اْلُمْمِؾ َفِإذًا الَّ ُيْؤُتوَف النَّاَس َنِقيرًا  ـْ َلُي ( ،  ٖ٘" ) النساء : منوعًا ، وقاؿ ا تعالى : " َأ
أي لو إف ليـ نصيبًا في ممؾ ا ، لما أعطوا احد شيئًا وال مقدار نقير الذي ىو الحفرة الظاىرة في 
نواة التمر ، وا تعالى يصؼ اإلنساف مف حيث ىو إال مف وفقو ا و ىداه ، فاف البخؿ و الجزع 

نَسافَ  )     ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوعًا "   ُٜٔخِمَؽ َىُموعًا  و اليمع صفة لو كما قاؿ تعالى : " ِإفَّ اإلِْ
فاف االنساف بطبعو قتور وبخيؿ وىموع لكف اذا تطبع بمنيج ا  . ((ٖ٘)  ( ) ٕٓ،  ٜٔالمعارج : 
سعد في الداريف واذا اوكؿ الى طبعو خسر  وامف بالقدر واف كؿ شيء مف ا ىو لو خير الذي انزلو

 الدنيا واالخرة .
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 املطهة انثاَي
 صفة اجلذل

نَساُف َأْكَثَر َشْيٍء قاؿ تعالى : "  " )  َجَدالً  َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َىَذا اْلُقْرآِف ِلمنَّاِس ِمف ُكؿِّ َمَثٍؿ َوَكاَف اإلِْ
 ( . ٗ٘الكيؼ : 

 أواًل : تعريؼ الجدؿ في المغة و االصطبلح :
 .((ٖٙ)) ، أي : المدد في الخصومة و القدرة   عمييا الجدؿ لغًة : رجؿ جدٌؿ مجداٌؿ أيخصـٌ مخصاـ 

الجدؿ اصطبلحًا : المفاوضة عمى سبيؿ المنازعة و المغالبة ، وأصمو مف جدلَت الحبؿ ، أي : 
 .((ٖٚ)) أحكمت فتمُو 

 ثانيًا : نظرة حوؿ الجدؿ :
و المحاججة  اإلنساف وبخاصة مف ناؿ شيئًا مف التعميـ و التثقيؼ ، بطبعو يكثر مف الجدؿ     

بالحؽ و الباطؿ فيما يفيمو وال يفيمو ومف الناس مف يجادؿ بغير عمـ في كؿ شيء ، وفي الجانب 
اآلخر نرى بعض فقياء المسمميف يفتوف ويجيبوف عف أي سؤاؿ يوجو إلييـ ، فترى أحدىـ ال يفقو 

األرض وجراحة  شيئًا في الحياة الدنيا سوى نواقض الوضوء ومبطبلت الصبلة ، يجادؿ في دوراف
 التجميؿ وغير ذلؾ بدوف عمـ .

َأَتْجَعُؿ ِفيَيا َمف ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُؾ الدَِّماء َوَنْحُف إف أوؿ مف سف الجداؿ المبلئكة حيث قالوا : "    
ـُ َما اَل َتْعَمُموفَ  ىذا منيـ استدالؿ في ( و  ٖٓ"  ) البقرة :  ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َوُنَقدُِّس َلَؾ َقاَؿ ِإنِّي َأْعَم

الترجيح و األولوية ، أي : مف سبح وقدس لؾ ىو أولى باإليجاد والجعؿ فييا ممف يفسد فييا 
 .((ٖٛ)) ويسفؾ الدماء 

الجدؿ واف كاف مغروسًا في فطرة اإلنساف ، لكف ليس كؿ جدٍؿ مذمومًا ، فيناؾ جدؿ محمود ،      
ة خالصة ، قاؿ تعالى : " َوَجاِدْلُيـ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف وىو كؿ جدؿ أيد الحؽ أو أوصؿ إليو بنية صالح

كوف عف عمـ ، وبصيرة ، وبحسف ( ، والمجادلة بالتي ىي أحسف ىي التي ت ٕ٘ٔ" ) النحؿ : 
، ورفؽ ، وليف ، وأف ال يكوف القصد منيا مجرد المغالبة ، وحب العمو ، بؿ يكوف القصد بياف لطؼ
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أما المذموـ مف الجداؿ : وىو كؿ جداؿ أيد الباطؿ أو أوصؿ إليو أو كاف  (.(ٜٖ)) الحؽ وىداية الخمؽ
بغير عمـ وال بصيرة وىذا النوع مف أعظـ آفات المساف ، قاؿ تعالى : " َفبَل َرَفَث َواَل ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ 

ظيار العمـ و ( ، وىذا الجدؿ لو أسباب منيا ، الغرور و الكبرياء ،  ِٜٚٔفي اْلَحجِّ " ) البقرة :  وا 
، ىذا الجدؿ يكوف بالتوبة إلى االفضؿ ، و االعتداء عمى الغير بإظيار نقصو وقصد أذاه ، وعبلج 

 (.(ٓٗ) وباف يكسر الكبر الباعث لو عمى إظيار فضمو ، والعدواف الباعث عمى احتقار غيره )
نَساُف َأْكَثَر َشْيٍء َجَدالً َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َىَذا اْلُقْرآفقولو تعالى : "       "  ِف ِلمنَّاِس ِمف ُكؿِّ َمَثٍؿ َوَكاَف اإلِْ

( .    انو قد بينا لمناس في ىذا القراف ووضحنا ليـ األمور وفصمناىا كيبل يضموا  ٗ٘) الكيؼ : 
عف الحؽ ويخرجوا عف طريؽ اليدى ومع ىذا البياف ، اإلنساف كثير المجادلة و المخاصمة و 

( أف  ( ، فعف عمي )  (ٔٗ)لمحؽ بالباطؿ إال مف ىدى ا وبصره لطريؽ النجاة )   المعارضة
( طرقُو وفاطمة ، قاؿ : أال تصمياف . قاؿ عمي : يا رسوؿ ا إنما أنفسنا بيد ا  رسوؿ ا )  

عتو حيف قمت ذلؾ ولـ يرجع إلي شيئًا ، ثـ سم فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا ، فانصرؼ رسوؿ ا 
يتضح مما تقدـ ، إف  .((ٕٗ)) وىو موٍؿ يضرب فخذه و يقوؿ " وكاف اإلنساف أكثر شيء جداًل " 

الجدؿ بالباطؿ مذمـو ، وخاصة في األمور القاطعة التي ليس فييا مجاؿ لمجدؿ و المحاججة ، فيي 
نما تحتاج التسميـ و االنقياد ، الف ى ذه األمور ىي أمور ساطعة كالشمس ، ال تحتاج منا الجدؿ ، وا 

، ي إف جدؿ اإلنساف يرجع إلى تكبرهلمصمحتنا ، فمـ الجدؿ وضياع الوقت والجيد فييا ؟ وفي اعتقاد
وخاصة إذا كاف صاحب عمـ ، و العبلج و ا اعمـ ، ترؾ المجادؿ وما يجادؿ فيو ، حتى يتوب 

مـ وما ال يعمـ لكف اذا سار ولذا بيف  الحؽ تعالى اف االنساف طبعو الجدؿ فيما يع ويعود إلى ا .
 .بما بينو لو خالقو اصبح سميـ الطبع في كؿ شيء
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 املطهة انثانث
 صفة انؼجهة

 ( ٔٔ") اإلسراء َوَكاَف اإِلنَساُف َعُجوالً  َوَيْدُع اإِلنَساُف ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخْيرِ قاؿ تعالى"      
عجاؿ مف طبيعة اإلنساف بشيادة خالقو و صانعو ، ومدبر أمره ، قاؿ لقد كانت العجمة و االست  

نَساُف ِمْف َعَجؿٍ  تعالى : " ( ، ولكي يكوف لدينا التصور الدقيؽ عف ىذه  ٖٚ" ) األنبياء :  ُخِمَؽ اإلِْ
 الصفة التي يصاب بيا بعض الناس ، سنتناوليا عمى النحو اآلتي : 

 الصطبلح :أواًل : معنى العجمة في المغة و ا
العجمة في المغة : عجؿ : الَعَجؿ : الَعَجمة وربما قيؿ رجؿ َعِجؿ و َعُجؿ ، لغتاف . واستعجمتو ،      

 .((ٖٗ)) أي حثثتو و أمرتُو أف ُيعجؿ في األمر . و العجمة اإلسراع ، و الُعجالة ما ُتعجؿ مف شيء 
ضى الشيوة فمذلؾ صارت مذمومة أما في االصطبلح : طمُب الشيء وتحريو قبؿ أوانو وىو مف مقت
" ) النحؿ  َأَتى َأْمُر الّمِو َفبَل َتْسَتْعِجُموهُ في عامة القراف حتى قيؿ العجمة مف الشيطاف ، قاؿ تعالى : " 

 .((ٗٗ)) ( ، أي العجمة التقدـ فيما ال ينبغي اف يتقدـ فيو ، ونقيضيا محمود و ىو األناة  ٔ: 
 تعجاؿ : ثانيًا : نظرة اإلسبلـ إلى االس

نما         ينظر اإلسبلـ إلى االستعجاؿ نظرة عدؿ و إنصاؼ ، فبل يحمده بالمرة وال يذمو بالمرة ، وا 
عف تقدير دقيؽ لآلثار و  يحمد بعضو ، ويذـ البعض اآلخر ، فالمحمود منو : ما كاف ناشئاً 

المعني في قولو  ، وعف حسف إعداد وجودة و ترتيب ، ولعؿ ىذا النوع مف االستعجاؿ ىوالعواقب
اذ (    ٖٛ اآلية موسى"  )سوره طو َوَما َأْعَجَمَؾ َعف َقْوِمَؾ َيا"  تعالى حكاية عف موسى 

الظروؼ مناسبة ، و العاقبة محمودة والنفس صافية فما الذي يحمؿ موسى عمى التأخير ؟ أما 
إلحاطة بالظروؼ و المذمـو منو : ما كاف مجرد ثورة نفسية خالية مف تقدير العاقبة ، ومف ا

 (.(٘ٗ) المبلبسات ، ومف أخذ األىمية و االستعداد )
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أي يدعو ا تعالى عند غضبو عمى نفسو و أىمو و مالو أو يدعو بما حسبو خيرًا وىو          
شر ، " ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر " ، أي دعائو بالشر مثؿ دعائو بالخير فيو يدعو في بعض األحياف عمى 

ه أو مالو بالموت أو اليبلؾ و المعنة ونحو ذلؾ فمو استجاب لو ربو ليمؾ بدعائو كما نفسو أو ولد
ُؿ الّمُو ِلمنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُيـ ِباْلَخْيِر َلُقِضَي ِإلَ  ـْ " ) يونس :قاؿ ا تعالى : " َوَلْو ُيَعجِّ ـْ َأَجُمُي  (ْٔٔيِي

، عند الغضب وعمى أىمييـ و أوالدىـدعوا بو عمى أنفسيـ أي لو عجؿ ا لمناس الشر إذا         
واستعجموه بو كما يستعجمونو بالخير فيسألونو الخير و الرحمة لقضي إلييـ اجميـ فماتوا ، وقولو 

" يسارع إلى كؿ ما يخطر ببالو ال ينظر إلى عاقبتو ، ليذا يجب عمى  َوَكاَف اإِلنَساُف َعُجوالً تعالى : " 
جاىد نفسو ويدربيا عمى ضرورة التأني وأف ال يتعجؿ الموقؼ حتى تكوف خطواتو دقيقة اإلنساف أف ي

( فانو لما انتيت الروح إلى سرتو لينيض  و محسوبة و ناجحة ، وقيؿ المراد باإلنساف آدـ )  
( دفع أسيرًا إلى سودة   ( وروي انو )   )  فسقط ، فالعجمة قد ورثيا اإلنساف مف أبيو ادـ

 فحرمتو ألنينو فاخرت كتافو فيرب ، فدعا عمييا بقطع اليد ثـ ندـ. (ٙٗ)زمعة *بنت 
( : " الميـ إنما أنا بشر فمف دعوت عميو فاجعؿ دعائي رحمة لو فنزلت  فقاؿ رسوؿ ا )        
 .((ٚٗ)) اآلية 

ـْ َعَذابًا وَأفَّ الَِّذيَف اَل ُيْؤِمنُ وقيؿ في مناسبة ىذه اآلية لآلية التي قبميا "         وَف ِباآلِخَرِة َأْعَتْدَنا َلُي
( ، إف بعض مف ال يؤمف باآلخرة ، كاف يدعو عمى نفسو بتعجيؿ ما وعد بو  ٓٔ" ) اإلسراء :  َأِليماً 

َـّ ِإف َكاَف َىػَذا ُىَو مف الشر في اآلخرة ، كقوؿ النضر بف الحارث * : الميـ انصر خير الحزبيف "  المَُّي
( ، فأجيب لو فضرب عنقو صبرًا  ٕٖ" ) األنفاؿ :  اْلَحؽَّ ِمْف ِعنِدَؾ َفَأْمِطْر َعَمْيَنا ِحَجاَرًة مَِّف السََّماءِ 

 .((ٛٗ)) يوـ بدر 
ثالثًا : أسباب االستعجاؿ : البد مف معرفة األسباب التي تؤدي إلى االستعجاؿ لتكوف خطوة عمى 

 يؽ النجاح ، ىناؾ أسباب كثيرة توقع في االستعجاؿ نخص منيا : طر 
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الدافع النفسي: فقد يكوف الدافع النفسي ىو السبب في االستعجاؿ ، ذلؾ إف االستعجاؿ طبيعة  -ٔ
اُف َعُجواًل مركوزة في فطرة اإلنساف كما قاؿ تعالى : " َوَيْدُع اإِلنَساُف ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر َوَكاَف اإِلنسَ 

 (  ٔٔ" ) اإلسراء : 
الحماسة أو الحرارة اإليمانية : إف اإليماف إذا قوى ، وتمكف مف النفس ، ولد طاقة ضخمة  -ٕ

 تندفع ما لـ يتـ السيطرة عمييا وتوجيييا إلى أعماؿ تؤذي أكثر مما تفيد و تنفع .
اؿ ، ذلؾ إننا نعيش في طبيعة العصر : وقد تكوف طبيعة العصر ىب الباعث عمى االستعج -ٖ

عصر يمض بسرعة ويتحرؾ فيو كؿ شيء بسرعة ، فاإلنساف يكوف ىنا وبعد ساعات يكوف في 
 أقصى أطراؼ األرض ، بسبب التقدـ في وسائؿ المواصبلت ، وىكذا في مجاالت الحياة كافة .

اإلنساف التي عدـ وجود برنامج أو منياج يمتص الطاقات ، ويخفؼ مف حدتيا ، ذلؾ إف نفس  -ٗ
 بيف جنبيو إف لـ يشغميا بالحؽ شغمتو بالباطؿ .

العمؿ بعيدًا عف ذوي الخبرة و التجربة ، ذلؾ إف اإلنساف يولد وال عمـ لو بشيء في ىذه الحياة  -٘
ـْ " ) العمؽ :  ـْ َيْعَم نَساَف َما َل ـَ اإلِْ ا  ( ، ثـ يبدأ بالتعمـ عف طريؽ ما وىبو ٘كما قاؿ تعالى : " َعمَّ

مف السمع و األبصار واألفئدة ، و التعمـ ال يكوف مف الكتب وحدىا ، بؿ يتـ أيضًا بواسطة التجربة 
والممارسة واإلنساف الواعي ىو الذي ينتفع بخبرات و تجارب مف سبقوه عمى الطريؽ ليوفر عمى 

 ((ٜٗ) نفسو الجيد ، و الوقت و التكاليؼ )
 رابعًا : طرؽ عبلج االستعجاؿ : 

وما دمنا قد وقفنا عمى أىـ األسباب التي تؤدي إلى االستعجاؿ ، فانو صار مف السيؿ عمينا أف     
 ندرؾ طريؽ العبلج ويتمخص في :

إمعاف النظر في اآلثار و العواقب المترتبة عمى االستعجاؿ ، فاف ذلؾ مما ييدئ النفس ويحمؿ  -ٔ
 عمى التريث و التأني.

  ) عز وجؿ ( ، فاف ذلؾ يبصرنا بسنف ا في الكوف وفي النفس ،دواـ النظر في كتاب ا -ٕ
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وفي التشريع ومع العصاة و المكذبيف والبصيرة بيذه السنف ، تيدئ النفس و تساعد عمى التأني و  
قاؿ تعالى : " ِإفَّ ( ، و  ٕ) البقرة :  ُمتَِّقيَف "ِو ُىًدى لِّمْ التروي ، قاؿ تعالى : " َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفي
 ( . َٜىػَذا اْلُقْرآَف ِيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوـُ " ) اإلسراء : 

 دواـ المطالعة في السنة و السيرة النبوية ، فاف ذلؾ مما يوقعنا عمى مقدار ما القى النبي )   -ٖ
كانت  ( مف الشدائد و المحف ، وكيؼ انو تحمؿ وصبر ولـ يستعجؿ حتىصمى ا عميو وسمـ

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة " ) األحزاب :   ( . ٕٔالعاقبة لو ، قاؿ تعالى : " َلَقْد َكاَف َلُك
مجاىدة النفس وتدريبيا عمى ضرورة التريث و التأني فإنما الحمـ بالتحمـ ومف يتصبر يصبره  -ٗ

ى الطريؽ فاف ذلؾ مف شأنو أف ا ، كذلؾ العمؿ في ظؿ ذوي الخبرة و التجربة ممف سبقوا عم
 يجعؿ خطوات الطريؽ دقيقة و محسوبة .

االنتباه إلى الغاية أو اليدؼ الذي يحيا مف أجمو المسمـ فاف ذلؾ يحوؿ دوف االستعجاؿ ويحمؿ  -٘
 (.(ٓ٘) عمى إتقاف المقدمات و الوقوؼ عندىا وعدـ تجاوزىا إلى النتائج )

، إلى الفتور ، وقمة رصيد الطاعات بتعاد عنيا فيي قد تؤدييتضح مما تقدـ إف العجمة آفة يجب اال
وقميٌؿ دائـ خير مف كثير منقطع ، وقد تؤدي إلى نتائج ال يحمد عقباىا ، فينبغي عمى اإلنساف أف 
يصبر وال يتعجؿ ، فالعاقبة لو بإذف ا ما داـ يسعى أساسًا لتحقيؽ مرضات ا ، قاؿ ا ) عز 

 ( . ْٗٔٔعَجْؿ ِباْلُقْرآِف ِمف َقْبِؿ َأف ُيْقَضى ِإَلْيَؾ َوْحُيُو " ) طو : وجؿ ( : " َواَل تَ 
وىذه اآلفة واف كانت مغروسة فينا ، لكف نعالجيا بتدريب النفس عمى التأني و الصبر و التحمؿ ، 

لى ، قد يكوف األمر صعبًا في بداية األمر ، لكف بالتدريب و الممارسة يصبح األمر سيبًل بإذنو تعا
( ، أي تدرج في عبادة ا شيئًا فشيئًا  ٛوىذا كما قاؿ ا تعالى : " َوَتَبتَّْؿ ِإَلْيِو َتْبِتيبًل " ) المزمؿ : 

حتى تصؿ إلى الكثرة في العبادة وتصبح سمة مف سماتؾ ، كذلؾ تدرج في تدريب نفسؾ عمى التأني 
تعالى " َوَيْدُع اإِلنَساُف ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه قاؿ  والصبر ، حتى تصبح سمة فيؾ ، وا   المستعاف .

 ( ِٔٔباْلَخْيِر َوَكاَف اإِلنَساُف َعُجواًل " ) اإلسراء : 
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 املثحث انراتغ
 املطهة األول

 صفة انكُذ

نَساَف ِلَربِِّو َلَكُنودٌ قاؿ تعالى : "   ( . ٙ" ) العاديات :  ِإفَّ اإلِْ

 : أواًل : الكند في المغة و االصطبلح

الكند لغًة : ) الُكنوُد ( ، بالضـ : كفراف النعمة ، مصدر كندىا يكندىا ، وانو لكنود وكناد ، بالفتح ، 
نَساَف ِلَربِِّو َلَكُنودٌ قاؿ تعالى"   .((ٔ٘)) ( ، والفتح اولى مف الضـ  ٙ" ) العمؽ :  ِإفَّ اإلِْ

 .((ٕ٘)) ىا ، فيو كنود و كناد الكند اصطبلحًا : كند النعمة يكندىا ، كندًا و كنود ، أي كفر 

إف مف ال يحمد ا عمى الماء البارد العذب ، ال يحمده عمى القصور الفخمة ، و البساتيف     
الغناء ، الف الكنود الجحود يرى القميؿ و الكثير سواًء ، وكثير مف ىؤالء أعطى ربو المواثيؽ 

َوِمْنُيـ مَّْف َعاَىَد الّمَو ر و ينفؽ ، قاؿ تعالى" الصارمة ، عمى انو متى أنعـ عميو وحباه ، فسوؼ يشك
اِلِحيفَ  دََّقفَّ َوَلَنُكوَنفَّ ِمَف الصَّ ( ، ونحف نبلحظ كؿ  ٘ٚ"         ) التوبة :  َلِئْف آَتاَنا ِمف َفْضِمِو َلَنصَّ

لو  يـو مف ىذا الصنؼ بشرًا كثيرًا ، كاسؼ الباؿ خاوي الضمير ، ناقمًا عمى ربو انو ما أجزؿ
، بينما ىو يرفؿ في صحة و عافية ، ولـ يشكو وىو في فراغ وفسحة ، فكيؼ لو شغؿ مثؿ العطية

ىذا الجاحد بالكنوز و القصور ؟ إذف كاف أكثر شرودًا مف ربو ، وعقوقًا لمواله ، رغباتنا عمى ا 
 . ممحة ، وأوامر ا عندنا بطيئة االمتثاؿ

نَسافَ قاؿ تعالى : "  جاء في تفسير ىذه اآلية أف " إف  ( . ٙ" ) العاديات :  ِلَربِِّو َلَكُنودٌ  ِإفَّ اإلِْ
اإلنساف  لربو لكنود " يقاؿ بنعمة ربو لكفور ، ويقاؿ إف اإلنساف الكنود ىو العاصي و البخيؿ ، 

 وَأبِ  فقد روى ويجيع عبده ويأكؿ وحده وال يعطي النائبة في قومو ، ويقاؿ الكنود الذي يمنع رفده 
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ـَ ُذِكَر ِعْنَدُه اْلَكُنوُد َقاَؿ:  اْلَكُنوُد الَِّذي َيْأُكُؿ َوْحَدُه، َوَيْمَنُع ِرْفَدُه، »ُأَماَمَة، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ
يعد المصائب وينسى نعـ ا ويقاؿ الكنود ىو الكفور الجحود الذي ( (ٖ٘)) «َوَيْضِرُب َعْبَدهُ 

 (. (ٗ٘))عميو

والراجح مف ىذه األقواؿ وا اعمـ ، إف الكنود ىو الكفور الجحود ، الذي ينسى نعـ ا عميو ، و 
َفاِت ِمْف َباِب و الواجب عميو شكر النعمة ال كفرانيا .  ْف َصحَّ اأْلََثُر َفبَل َقْوَؿ أِلََحٍد، َوَلِكْف ُكؿُّ َىِذِه الصِّ اِ 

.اْخِتبَلِؼ التََّنوُِّع، أِلَنََّيا دَ   اِخَمٌة ِضْمَف َمْعَنى اْلُجُحوِد ِلْمَحؽِّ َأْو ِلمنَِّعـِ

َذا َمسَُّو اْلَخْيُر َمُنوًعا) اآْلَيِة اْلَكِريَمِة،ت جاءُ َوَقِد       [ٕٔ-ٕٓ( ]المعارج  ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا َواِ 

َذا َمسَُّو اْلَخْيُر َوِىَي ُمَفسَِّرٌة ِلْمَكُنوِد َعَمى اْلَمَعاِني اْلُمَتَقدِّ      َمِة ِبَأنَُّو ُىَو اْلَيُموُع ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا َواِ 
ْنَساُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعََّمُو َفَيُقوُؿ َربِّي َأْكَرَمِني َوَأمَّا إِ  َوِمْثُمَيا َمُنوًعا. َذا َما َقْوُلُو: َفَأمَّا اإلِْ
وىذا طبعو. ما لـ يخالط اإليماف قمبو. فيغير  ،ىذه فطرتو . َفَقَدَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقوُؿ َربِّي َأَىاَنفِ اْبَتبَلُه 

مف تصوراتو وقيمو وموازينو واىتماماتو. ويحيؿ كنوده وجحوده اعترافا بفضؿ ا وشكرانا. كما يبدؿ 
تحؽ الحرص والتنافس والكد والكدح. وىي أثرتو وشحو إيثارا ورحمة. ويريو القيـ الحقيقية التي تس

  .قيـ أعمى مف الماؿ والسمطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا

األخيرة في السورة لعبلج الكنود والجحود واألثرة والشح، لتحطيـ قيد  اآليةومف ثـ تجيء         
طبلقيا منو. مع عرض مشيد البعث والحشر في صورة تنسي حب ا لخير، وتوقظ مف غفمة النفس وا 

ُدورِ :»( (٘٘))    البطر َؿ ما ِفي الصُّ ـُ ِإذا ُبْعِثَر ما ِفي اْلُقُبوِر، َوُحصِّ وىذه التذكرة  باألخرة   « َأَفبل َيْعَم
 واىواليا تبيف حاجة االنساف الى مؤدب وميذب لصفاتو مف اجؿ اف يسعد بالدنا واالخرة . 
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 انثاَي طهةامل

 و اجلزع و املُغ صفة اهلهغ

نَساَف ُخِمَؽ َىُموعاً قاؿ تعالى "  َذا َمسَُّو اْلَخْيرُ   ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوعاً  ِإفَّ اإلِْ " ) المعارج :  َمُنوعاً    َواِ 
ٜٔ- ٕٔ . ) 

 أواًل : معاني اليمع و الجزع و المنع في المغة و االصطبلح :

 .((ٙ٘)) ىموع ، أي : جزوٌع حريٌص  اليمع لغًة : الجزع ، يقاؿ رجٌؿ ىمٌع و   

 .((ٚ٘)) اليمع اصطبلحًا : أشد الجزع و الضجر 

 .((ٛ٘)) الجزع لغًة : نقيض الصبر ، َجَزَع عمى كذا جزعًا فيو جزع و جازع و جزوع 

الجزع اصطبلحًا : ىو الحزف الذي يصرؼ اإلنساف عما ىو بصدده ويقطعو عنو ، وىو ابمغ مف 
الجزع أقؿ مرتبة مف اليمع؛ إذ طع الحبؿ مف نصفو ، يقاؿ جزعتو فانجزع . و الحزف ، وأصؿ الجزع ق

اليمع أسوء الجزع. واإلنساف ال يوصؼ بوصؼ )اليمع( إال إذا تحقؽ فيو الوصفاف المذكوراف في 
ذا مسو الخير منوعا{ " أي مبالغًا في الجزع مكثرًا منو ،  .،  قولو تعالى: }إذا مسو الشر جزوعا * وا 

 .((ٜ٘)) زع و جزع وانخمع قمبو مف شدة الرعب و ايس أف يحصؿ لو بعد ذلؾ خير  أي : ف

المنع لغًة : أف تحوؿ بيف الرجؿ وبيف الشيء الذي يريده وىو خبلؼ اإلعطاء ، منعو يمنعو منعًا ، 
 .((ٓٙ)) (  ٕٔ" ) القمـ :  مَّنَّاٍع لِّْمَخْيرِ و الرجؿ منوٌع و مناٌع ، أي ، ُممسؾ ، وفي التنزيؿ " 

َوَيْمَنُعوَف المنع اصطبلحًا : المنع ضد العطية ، يقاؿ رجٌؿ مانع و مناع أي بخيؿ ، قاؿ تعالى : " 
 .((ٔٙ)) (  ٚ") الماعوف :  اْلَماُعوفَ 
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 ثانيًا : نظرة حوؿ ىذه الصفات : 

،  الدالة عمى الخوؼ  المنظومة ىذه الصفات سمة مف سمات شخصية اإلنساف ، وىذه الصفات مف
إلنساف إف جاءه غني أبطره وأخرجو عف طوره ومنع الحقوؽ الواجبة ولـ يشكر المنعـ ، بؿ ينسب فا

األمور إلى فطنتو وذكائو ويعصي ربو بتمؾ النعـ ، واف أصحابو شر وضر جزع و كانت لو دعاوى 
 . طويمة و عريضة مف التبريرات ، وقد ينتحر ويرتكب الميمكات 

َوُخِمَؽ اإِلنَساُف ذه الصفات و ا اعمـ ، ضعؼ اإلنساف قاؿ تعالى : " ومف أسباب ى           
، التي تحيط بالمشاكؿ التي يواجييا( وعدـ معرفة اإلنساف بحقائؽ الشدائد  ٕٛ" ) النساء :  َضِعيفاً 

 ومف الطبيعي نسبيًا أف يقؿ ىذا الجزع و اليمع عند اإلنساف إذا ما قدر لو أف يطمع عمى حقائؽ تمؾ
مساكو  الشدائد وما حمت بو اال لحكمة يعمميا ا ولخير يريد ا اف يوصمو اليو ،ولتعمقو بالدنيا وا 

ـْ َتْمِمُكوَف َخَزآِئَف َرْحَمِة َربِّي  بيا عند حموؿ النعـ خوفًا عمى فواتيا ونقصيا ، قاؿ تعالى : " ُقؿ لَّْو َأنُت
ـْ َخْشَيَة اإِلنَفاِؽ وَ  َْمَسْكُت ( ، ومف أسباب جزع اإلنساف  ٓٓٔ" ) اإلسراء :  َكاَف اإلنَساُف َقُتوراً ِإذًا ألَّ

اليأس مف جبر مصابو فبل يرى فرجًا لشدتو ، ويقنط مف رحمة ا ، ويكثر الشكوى و يتذكر 
المصائب حتى ال ينساه ويتصوره حتى ال يغرب عنو ، فيو ال يرى مف مصابو خمفًا ، وال يجد 

ـْ َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكـْ عالى:" لمفقوده بداًل ، قاؿ ت  (  ٖٕ" ) الحديد :  ِلَكْيبَل َتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُك

فيو لعدـ إيمانو با يظف أف ىذا الذي نزؿ بو مف فقر أو مرض أو مصيبة ال يمكف أف      
لحظ كاف منوعا تتحوؿ عنو، كأنو ليس في الكوف إلو يقدر عمى ذلؾ، وىو إف مسو الخير، وصادفو ا

لو عف الناس جميعا، ألنو يعتقد أف ىذا الذي وصؿ إليو إنما أوتيو عمى عمـ عنده وعمى قوة وبصر 
منو ليس  فضؿ عميو، وليس لمخموؽ حاجة لديو، ولذلؾ تراه يمنع رفده، ويضرب عبده ويأكؿ 

و وميمو إلى الشّر، يجمح باإلنساف طبعو  وحده، تراه فظا غميظ القمب جافى الطبع سىء المعاممة.
لكف  التي تؤدي بو إلى السوء،و اليمع والجزع والمنع  الدالة عمى الخوؼ منيا  وصاؼاأل بسبب 

تعديؿ الغرائز وترقية الطباع أمر متحمؿ. ويمكف ترويض ىذه األخبلؽ وعبلجيا بالحكمة والمجاىدة، 
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نساف في آخرتو. والقرآف وفي ضوء تقدير المخاطر، ومف أجؿ النجاة مف المخاوؼ التي تحيط باإل 
لذا فاف عبلج ىذه ، ((ٕٙ))  الكريـ نّبو إلى طرؽ العبلج لطبيعة اإلنساف بأسموب معقوؿ وواضح

اآلفات ، الصبلة فيي غذاء روحي لممؤمف يعينو عمى مقاومة الجزع و اليمع عند مسو الضر ، و 
 تعالى قاؿ بعد ذكر ىذه المنع عند الخير ، و التغمب عمى جوانب الضعؼ اإلنساني ، الف ا

الذيف ىـ عمى صبلتيـ دائموف * والذيف في أمواليـ حؽ معمـو * لمسائؿ  ِإالَّ اْلُمَصمِّيفَ الصفات " 
، (ٕٕ) المعارج : " والمحرـو * والذيف يصدقوف بيـو الديف * والذيف ىـ مف عذاب ربيـ مشفقوف "

لنية  يتخمص مف ىذه الصفات بإذنو وتعويد النفس عمى تركيا شيئًا فشيئًا ، وبإخبلص ا
   .((ٖٙ))تعالى

وتقدـ األيات التالية وسائؿ أخري لموقاية العبلج مف اليمع تتمثؿ في األيات التالية: " والذيف 
) ألماناتيـ وعيدىـ راعوف * والذيف بشياداتيـ قائموف * والذيف ىـ عمى صبلتيـ يحافظوف"

 (.  ٖٗ -ٕٖالمعارج 

و ىذه الصفات لئلنساف مف اجؿ معرفة قدر نفسو فيو المحتاج إلى تقويـ ألنو دائـ لقد بيف سبحان
الخطأ ضعيؼ ال يستطيع االستغناء عف ا تعالى فيذه الصفات يجب أف تزيد إيماف العبد بعد 

 معرفتيا ألنيا تعرفو بقدر ا وقدر نفسو .
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 املطهة انثانث

 صفة انفرح و انفخر

" )  َفُخورٌ   َوَلِئْف َأَذْقَناُه َنْعَماء َبْعَد َضرَّاء َمسَّْتُو َلَيُقوَلفَّ َذَىَب السَّيَِّئاُت َعنِّي ِإنَُّو َلَفِرحٌ " قاؿ تعالى : 
 ( . ٓٔىود : 

 أواًل : معاني الفرح و الفخر في المغة و االصطبلح :

 .((ٗٙ)) الفرح لغًة : نقيض الحزف 

 .((٘ٙ)) لنيؿ المشتيى الفرح اصطبلحًا : لذة في القمب 

 .((ٙٙ)) الفخر لغًة : نشر المناقب وذكر الكريـ بالكـر 

 .((ٚٙ)) الفخر اصطبلحًا : ادعاء الِعَظـ و الِكبر و الَشرؼ 

منيا؛ وليذا  والفخر جزءأف اإلنساف غيُر متَّزف تجاه انفعاالتو، والفرُح ثانيًا : الفرح و الفخر : 
،  ذه االنفعاالت وضبطيا؛ لتؤدي دورىا اإليجابي في حياة اإلنسافحرص القرآف الكريـ عمى توجيو ى

ال يخمو وىو يمضي في رحمتو الدنيوية مف أف يكوف فرحًا أو حزينًا، والفرح ىو األصؿ؛ ألنو و 
في نظر  -إذا جاء الفرح مطمقًا فيو مذمـو  األنسب إلى طبيعة النفس السميمة التي ُفطر عمييا.

تعالى: ﴿ ِإْذ َقاَؿ َلُو َقْوُمُو اَل َتْفَرْح ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَف ﴾ ]القصص: كما في قولو  -ىؤالء 
[، وقاؿ اآللوسي: "وأكثر ما ورد الفرح في القرآف لمذـ، فإف ٘٘ٗ، ص٘[، نقؿ ىذا ابف القيـ ]ٙٚ

( ،  ٙٚ" ) القصص :  ِحبُّ اْلَفِرِحيفَ ِإفَّ المََّو اَل يُ ذلؾ قولو تعالى : " ، ومّثؿ ((ٛٙ)) ُقِصد المدح ُقيِّد" 
وفي صفة النبي ) عميو الصبلة و السبلـ ( أنو كاف دائـ األحزاف ، متواصؿ الفكر ، واف القمب إذا لـ 

 .((ٜٙ)) يكف فيو حزف خرب ، كما إف البيت إذا لـ يسكف خرب 
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ـ دينًا ، والفرح بالطاعات وتقديـ واف أعظـ الفرح إطبلقًا ، الفرح با ربًا وبمحمد نبيًا وباإلسبل      
الخير لمناس ، و الفخر مف اكبر الرذائؿ ، وضده التواضع فاف مف تواضع  رفعو ا ، و الفرح 

التي تقع في بالدنيا فرح الصبياف ، والفرح باإليماف فرح األبرار ، واعمـ أخي باف جميع المصائب 
قبؿ أف تقع ليكوف يقيف الناس بذلؾ دافعًا ليـ إلى  األرض وفي أنفس الناس قد كتبيا ا وقدرىا

عدـ الحزف عمى وجود النقـ ، وعدـ الفرح بوجود النعـ الذي يؤدي إلى الفخر عمى الناس ، قاؿ 
ـْ َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْخَتاٍؿ فَ  ـْ َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُك  سورة  ُخوٍر " )تعالى : " ِلَكْيبَل َتْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُك

 ( . ٖٕالحديد : 

" )  َفُخورٌ   َوَلِئْف َأَذْقَناُه َنْعَماء َبْعَد َضرَّاء َمسَّْتُو َلَيُقوَلفَّ َذَىَب السَّيَِّئاُت َعنِّي ِإنَُّو َلَفِرحٌ قاؿ تعالى : " 
 (  ٓٔىود : 

َبْعَد َضرَّاء : صحة وسعة في الرزؽ ، "  " ، قاؿ ابف عباس َوَلِئْف َأَذْقَناُه َنْعَماءومعنى قولو تعالى : " 
" وما وجو ذمو عمى الفرح ، وقد وصؼ ا  َلَيُقوَلفَّ َذَىَب السَّيَِّئاُت َعنِّي" بعد مرض وفقر ، "  َمسَّْتوُ 

َذَىَب ( ، فقد أجيب عف ذلؾ ، انو عابو بقولو "  ٓٚٔالشيداء فقاؿ : " فرحيف " ) آؿ عمراف : 
نما ذمو عمى الفرح ألنو  يالسَّيَِّئاُت َعنِّ  " ألنو لـ يعترؼ بنعمة ا ، ولـ يحمد ا عمى ما أعطاه ، وا 

، حيف حصره في الدنيا يرجع إلى معنى المرح و التكبر عمى طاعة ا .ا ف فرح الكافر قاصر مذمـو
نَّ  ا ِإَذا َأَذْقَنا عمى حساب اآلخرة، وما نعيـ الدنيا إال مجرد ذوؽ، كما أشارت اآليتاف السابقتاف ﴿ َواِ 

ْنَساَف ﴾ ]الشورى:  [، وأصؿ الذوؽ: أخذ شيء يسير لممعاينة فقط، وال شؾ أف نعيـ الدنيا كمو ٛٗاإلِْ
 (.(ٓٚ) ) ال يعدو أف يكوف ذوقًا بالنسبة لنعيـ اآلخرة

إف فرح الكافر بيذا الذوؽ، وقناعتو بو مؤشٌر عمى دنوِّ ىمَّتو، وضيؽ أفقو، فقد رضي أف يكوف 
و مف النعيـ ىذا الذوَؽ وحسب، بخبلؼ المؤمف؛ لما ذاؽ فُأْعِجب، تعمقت ىمَّتو باآلخرة محؿ حظُّ 

النعيـ المقيـ؛ فصار الذوؽ لممؤمف وسيمة؛ ألنو يسعى إلى سعادة عظمى، والكافر ال يرجو بعد الدنيا 
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  سعادًة وال فرحًا؛ فصار ما في الدنيا غاية عنده.

مذمـو ، وىو أنو يفرح بالنعمة مف حيث ىي نعمة، دونما التفات ساف الاالنفرح في  وثمََّة وجٌو آخر
﴾ ِرُحوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَياإلى مصدرىا؛ فيو فرح يتعمؽ بالنعمة نفسيا، وليس لكونيا مف ا تعالى: ﴿ َوفَ 

ْنَساَف ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح ِبَيا ﴾ ]ٕٙ]الرعد:  نَّا ِإَذا َأَذْقَنا اإلِْ فارتباط  .((ٔٚ))  [ وحدىاٛٗالشورى: [، ﴿ َواِ 
فرح الكافر بالنعمة ذاتيا يفسر عدـ توازنو؛ ألنو يفرح بيا فرح الَبَطر إذا أقبمت، ويحزف حزنًا شديدًا 

االنساف  ىذا المسمؾ الذي ارتضاه إذا فقدىا؛ الفتقاره لمضابط المكتسب، الذي يكبح جماع انفعاالتو.
وقناعًة بو، وزىدًا بما وراءه، ﴿   ف دعوة الرسؿ فرحًا بما عندهأغرى بو، فجعمو ُيْعِرض ع الجاحد

ـْ ُرُسُمُيـ ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُىـ مَِّف اْلِعْمـِ َوَحاَؽ ِبِيـ مَّا َكاُنوا ِبِو َيْسَتيْ  ِزُئوف ﴾ ]غافر: َفَممَّا َجاءْتُي
ٖٛ] 
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 املثحث اخلايش
 املطهة األول

 ضؼفصفة ان

ـْ َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً قاؿ تعالى : "   ( . ٕٛ" ) النساء :  ُيِريُد الّمُو َأف ُيَخفَِّؼ َعنُك

 أواًل : الضعؼ في المغة و االصطبلح :

الضعؼ لغًة :َضُعَؼ ، َيضُعُؼ ، َضعفًا و ُضعفًا ، و الُضعُؼ : خبلؼ القوة . ويقاؿ : الَضعؼ في    
 .((ٕٚ)) لُضعؼ في الجسد . ويقاؿ ىما لفتاف جائزتاف في كؿ    وجو العقؿ و الرأي ، وا

الضعؼ اصطبلحًا : الضعؼ ضد القوة وىو مف فعؿ ا تعالى ، كـ اف القوة مف فعمو تعالى ، خمقو 
( ، والضعيؼ ىو  ٕٛ" ) النساء :  َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً ا ضعيفًا أو خمقو قويًا ، وفي القرآف " 

ي يتضعفو الناس ويتجبروف عميو في الدنيا لمفقر ورثاثة الحاؿ ، والضعيؼ الذي ال حوؿ لو وال الذ
 .((ٖٚ)) قوة 

 "  َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً ثانيًا : " 

مف الضعؼ ُخمقنا واليو نرد ، ونحف بيف ذلؾ وذاؾ ، صور مف الضعؼ تتقاسميا األجساد و       
عؼ اليـر ، يردىا إلى أرذؿ األمراض ، إف اخطاتيا لـ يخطاىا ضالنفوس ، فاألجساد تعترضيا 

، و النفوس تعترييا غفمٌة ، أو يمسيا طائٌؼ مف الشيطاف ، يدرؾ اإلنساف لحظتيا : كيؼ انو العمر
 وا . مطوٌؽ بالضعؼ مف كؿ جانٍب ، ويرى كيؼ تتجمى عظمة الخالؽ وقوتو أماـ عجزه و ضعفو 

اف ضعيفًا ألف سعادة اإلنساف ال تكوف إال با عزَّ وجؿ ، وما خَمقو ضعيفًا إال جؿ جبللو َخَمَؽ اإلنس
ليحتمي و ليمجأ إليو ، و ليكوف ضعُفو دافعًا لو إلى باب ا ، ليتَّصؿ بو ، ليموَذ بحماه ، ليْقِبؿ عميو ، 

، إلقبالو عمى ا الضعؼ في اإلنساف وسيمٌة وليس ىدفًا ، وسيمٌة لدفعو إلى باب ا ، وسيمةٌ و بو ، 
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لو أف اإلنساف ُخِمَؽ قويًا الستغنى بقوتو عف ا ، فشقي باستغنائو عف ا ، خمقو ضعيفًا ليفتقر و 
 . في ضعفو ، ولُيْقِبؿ عمى ا عزَّ وجؿ ، فيسعد بافتقاره إليو

ره ، المرض ، ومف الضعؼ صورٌة ال يواري اإلنساف وال يداري أف يظير فييا ضعفو و افتقا        
 ضعؼ ينيؾ البدف حتى يتركو ىزيبًل ، وتضعؼ معو النفس ، ويذىب عنيا كبرياؤىا ، وينطفئ
طغيانيا ، فتعود النفس سيرتيا األولى ، إلى فطرتيا ، ليدب فييا الضعؼ مف جديد ، قؿ مف يتذكر 

اإلحساس بالغنى عندما يكوف صحيحًا ، إف ثمة ضعفًا واف ىناؾ عجزًا ، فساعات الرخاء تنسي ، و 
ذا ىو ذو دعاء عريض ، ضيؽ بالشدة ، مستعجؿ  يطغي ، ثـ يمسو الضر فإذا ىو جزوع ىموع ، وا 
َذا َمسَُّو الشَّرُّ َفُذو ُدَعا نَساِف َأْعَرَض َوَنأى ِبَجاِنِبِو َواِ  َذا أَْنَعْمَنا َعَمى اإلِْ ء لمرخاء ، قاؿ تعالى : " َواِ 

 .((ٗٚ))  ( َٔ٘عِريٍض " ) فصمت : 

ومف أسباب الضعؼ عند اإلنساف ىو الجيؿ با وبدينو ، وعف ىذا الجيؿ نشأت أسباب و         
تباع الشيوات ، ومنيا عدـ  عوامؿ منيا حب الدنيا      و كراىية الموت ، ومنيا إضاعة الصموات وا 

االتحاد و التعاوف اإلعداد لمعدو ، ونشأ عف ذلؾ أيضًا التفرؽ واالختبلؼ وعدـ جمع الكممة ، وعدـ 
، والدليؿ عمى إف الجيؿ مف أعظـ األسباب التي تؤدي إلى الضعؼ ، فعف معاوية اف رسوؿ ا ) 

. بؿ القرآف الكريـ ممموء ((٘ٚ)) صمى ا عميو وسمـ ( قاؿ : " مف يرد ا بو خيرًا يفقو في الديف " 
ـْ َقْومًا َتْجَيُموفَ وَ بالتنديد بالجيؿ وأىمو والتحذير منو كما قاؿ تعالى : "  ) (  ٜٕ" ) ىود :  َلػِكنَِّي َأَراُك

(ٚٙ)). 

ـْ َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً "   ( . ٕٛ" ) النساء :  ُيِريُد الّمُو َأف ُيَخفَِّؼ َعنُك

" ، يسيؿ عميكـ في أحكاـ الشرع ، وقد  ُيِريُد الّمُو َأف ُيَخفَِّؼ َعنُكـْ جاء في معنى قولو تعالى : " 
ـْ ِإْصَرُىـْ يؿ كما قاؿ جؿ ذكره " س َوُخِمَؽ ( ، وقولو تعالى : "  ٚ٘ٔ" ) األعراؼ :  َوَيَضُع َعْنُي

َوُخِمَؽ :  "  (ٚٚ)" ضعيؼ في أمر النساء ال يصبر عنيف ، وقاؿ ابف كيساف   اإِلنَساُف َضِعيفاً 
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المَُّو يف بياف قولو تعالى : " " ، يستميمو ىواه وشيوتو ، وقيؿ انو خمؽ مف ماٍء مي اإِلنَساُف َضِعيفاً 
 . ((ٛٚ)) (  ٗ٘" ) الروـ :  الَِّذي َخَمَقُكـ مِّف َضْعؼٍ 

الضعؼ أساس الببلء الذي نحف فيو اآلف ، فالضعؼ دب في كؿ شيء في طاعتنا  ، في      
أعمالنا في شتى المجاالت ، الضعؼ أماـ العدو الذي يحيط بنا مف كؿ جانب ، لماذا ىذا الضعؼ 

سرب إلينا ؟ أال يجدر بنا أف نكوف مثؿ السمؼ الذيف سبقونا في كؿ شيء ، واف نكوف أقوى مف ت
عدونا ، لماذا أصبحنا اخر األمـ ، ا اعمـ إف ضعفنا ىذا يرجع إلى الجيؿ وعدـ الصبر وضعؼ 

يكوف اليمة و العزيمة ، إلى أف نكوف األقوى واألفضؿ و األوؿ في كؿ شيء ، مع إف ا أراد أف 
المسمـ األوؿ في كؿ شيء ، والمؤمف القوي خيٌر مف المؤمف الضعيؼ ، كف قويًا وتحمؿ الصعاب 

نَساَف ِفي َكَبٍد " ) البمد :   .(  ٗداُر شقاٍء و ببلٍء ، قاؿ تعالى : " َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
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 املطهة انثاَي

 صفة اخلصاو

ـْ َيَر اإْلِ قاؿ تعالى : "  ِبيفٌ َأَوَل  ( . ٚٚ" ) يس :  نَساُف َأنَّا َخَمْقَناُه ِمف نُّْطَفٍة َفِإَذا ُىَو َخِصيـٌ مُّ

 أواًل : الخصيـ في المغة و االصطبلح :

 .((ٜٚ)) الخصيـ لغًة : خصـ : خصمًا وخصامًا أحكـ الخصومة وجادؿ فيو خصـ 

" ) البقرة :  َوُىَو َأَلدُّ اْلِخَصاـِ  الخصيـ اصطبلحًا : مصدر خصمتُو أي نازعتو خصمًا ، قاؿ تعالى : "
( ، واصؿ المخاصمة أف يتعمؽ كؿ واحد بخصـ اآلخر أي جانبو ، واف يجذب كؿ واحد خصـ  ٕٗٓ

 .((ٓٛ)) الجوالؽ مف جانب 

الخصومة صفة مذمومة ، وىي وراء الجدؿ والمراء في الذـ ، وىي لجاج في الكبلـ ليستوفي بو ماؿ 
ة ) رضي ا عنيا ( إف رسوؿ ا ) صمى ا عميو وسمـ ( قاؿ : " أو حؽ مقصود ، عف عائش

. واأللد الكثير الخصومة ، الذي يخصـ أقرانو ، ويحاجيـ ((ٔٛ)) أبغض الرجاؿ عند ا المُد الخصـ " 
ذا ىاج  بالباطؿ وال يقبؿ الحؽ ، والخصومة مبدأ كؿ شر ، فيي توغر الصدر وتييج الغضب ، وا 

نازع فيو ، وبقي الحقد بيف المتخاصميف ، حتى يفرح كؿ واحد بمساءة صاحبو ، الغضب نسي المت
قاؿ بعض الحكماء : كؿ كبلـ ال يسخط ربؾ إال انؾ ترضي بو جميسؾ فبل تكف بو عميو بخيبًل ، فانو 
قد يعوضؾ ا بو ثواب المحسنيف ، وىذا كمو في فضؿ الكبلـ الطيب وتضاده الخصومة ، التي 

نَساُف َأنَّا . فقولو تعالى : " ((ٕٛ)) ، ويقاؿ ما خاصـ ورع قط في الديف  تمحؽ الديف  ـْ َيَر اإلِْ َأَوَل
ِبيفٌ  نَساُف َأنَّا َخَمْقَناُه ( . يفسر باف " "  ٚٚ" ) يس :  َخَمْقَناُه ِمف نُّْطَفٍة َفِإَذا ُىَو َخِصيـٌ مُّ ـْ َيَر اإلِْ َأَوَل

ِبيٌف " بيف الخصومة ِمف نُّْطَفٍة " مذرة خارجة مف االحمي ؿ الذي ىو قناة النجاسة ، " َفِإَذا ُىَو َخِصيـٌ مُّ
أي فيو عمى ميانة أصمو ودناءة أولو يتصدى لمخاصمة ربو وينكر قدرتو عمى إحياء الموتى بعدما 
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رمت عظامو ثـ يكوف خصامو في الـز وصؼ لو والصقو بو وىو كونو منشأ مف موات وىو نكير 
ـَ مكاف الناطؽ أِلَنَُّو َأْعَمى َأْحَواِؿ (ٖٛ) غاية المكابرة ) إنشاءه مف موات وىو نََّما َذَكَر اْلَخِصي (. َواِ 

ـُ َمَع َغْيرِِه، ـُ َمَع َغْيرِِه ِإَذا  النَّاِطِؽ، َفِإفَّ النَّاِطَؽ َمَع َنْفِسِو اَل ُيَبيُِّف َكبَلَمُو ِمْثَؿ َما ُيَبيُِّنُو َوُىَو َيَتَكمَّ َواْلُمَتَكمِّ
 ِإَشاَرٌة ِإَلى ـْ َيُكْف َخْصًما اَل ُيَبيُِّف َواَل َيْجَتِيُد ِمْثَؿ َما َيْجَتِيُد ِإَذا َكاَف َكبَلُمُو َمَع َخْصِمِو َوَقْوُلُو: ُمِبيفٌ لَ 

ْفَياـِ َأْعَمى َدَرَجًة ِمْنُو ِعْنَد  َباَنَة أِلَفَّ اْلَعاِقَؿ ِعْنَد اإلِْ َعَدِمِو، أِلَفَّ اْلُمِبيَف َباَف ِعْنَدُه ُقوَِّة َعْقِمِو، َواْخَتاَر اإلِْ
َـّ َأَباَنو   ((ٗٛ). ) الشَّْيُء ُث

 املطهة انثانث

 صفة انيأس و انقُط و انكفر

َـّ َنَزْعَناَىا ِمْنُو ِإنَُّو َلَيُؤوٌس َكُفورٌ قاؿ تعالى : "   ( ٜ" ) ىود  َوَلِئْف َأَذْقَنا اإِلْنَساَف ِمنَّا َرْحَمًة ُث

َذا َمسَُّو الشَّرُّ َكاَف َيُؤوساً تعالى : " قاؿ  َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلنَساِف َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو َواِ  "   ) اإلسراء  َواِ 
 :ٖٛ . ) 

نَساَف َلَكُفورٌ قاؿ تعالى : "  ـْ ِإفَّ اإلِْ َـّ ُيْحِييُك ـْ ُث َـّ ُيِميُتُك ـْ ُث  ( .  ٙٙ " ) الحج :  َوُىَو الَِّذي َأْحَياُك

ف مَّسَُّو الشَّرُّ َفَيُؤوٌس َقُنوطٌ   قاؿ تعالى : " نَساُف ِمف ُدَعاء اْلَخْيِر َواِ  ـُ اإلِْ  ( . ٜٗ" ) فصمت :  اَل َيْسَأ

 أواًل : معاني ىذه الصفات في المغة و االصطبلح :

 .((٘ٛ))  أو قطع األمؿاليأس لغًة : ضد الرجاء 

يقاؿ يئس و  القطع عمى أفَّ المطموب ال يتحصؿ لتحقيؽ فواتواو  اليأس اصطبلحًا : انتفاء الطمع ،
ـْ استيأس مثؿ عجب و استعجب ، قاؿ تعالى : "  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتَتَولَّْوا َقْومًا َغِضَب المَُّو َعَمْيِي

 .((ٙٛ)) (  ٖٔ" ) الممتحنة :  ُبورِ َقْد َيِئُسوا ِمَف اآْلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكفَّاُر ِمْف َأْصَحاِب اْلقُ 
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 .((ٚٛ)) القنط لغًة : القنوط : اإلياُس ، َقَنَط يقِنُط و َقَنَط َيقُنُط 

اإلياس مف . ((ٛٛ))  شدَّة اليْأس مف الخيرالقنط اصطبلحًا : وىو أشد اليأس مف الشيء او 
 ((ٜٓ) )انفعاؿ بدني مف أثر اليأس وىو انكسار وتضاؤؿاو هو  (.(ٜٛ))الرَّحمة"

 ثانيًا : لماذا اليأس و القنوط ؟

بيبًل ، ميما أظممت أمامو ال يتصور أف مؤمنًا با و بالقرآف ، يجد اليأس إلى قمبو س      
، واشتدت عميو وطأة الحوادث ، إف القرآف يضع اليأس في مرتبة الكفر ، ويقرف القنوط الخطوب

آلُّوَف "بالضبلؿ ، قاؿ تعالى: " َقاَؿ َوَمف َيْقَنُط  ( . إف اليأس  ٙ٘) الحجر :  ِمف رَّْحَمِة َربِِّو ِإالَّ الضَّ
 مف رحمة ا منيي عنو ألنو يستمـز تكذيب النصوص القطعية الدالة عمى رحمة ا بعباده 

ـْ اَل َتْقَنُطوا مِ           ف رَّْحَمِة المَِّو ِإفَّ المََّو َيْغِفُر قاؿ تعالى : " ُقْؿ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأنُفِسِي
ـُ "     ) الزمر :  ( ، فاف ا تعالى ال يتعاظمو ذنب أف  ٖ٘الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحي

يغفره فرحمتو وسعت كؿ شيء ، ثـ ىذا اليأس قد ينضـ إليو حالة ىي اشد منو ، وىي التصميـ 
    ة لو ، عمى عدـ وقوع الرحم

ف مَّسَُّو الشَّرُّ َفَيُؤوٌس َقُنوٌط " ) فصمت :  ( ، وتارة ينضـ إليو  ٜٗوىذا ىو القنوط ، قاؿ تعالى : " َواِ 
انو مع اعتقاده عدـ وقوع الرحمة لو يرى انو سيشدد عذابو كالكفار ، وىذا ىو المراد بسوء الظف 

، مؾ والذي يقرره ىو الحؽ و الصواببأنو مالؾ الم با تعالى ، وىنا يأتي دور اإليماف با تعالى ،
 (.(ٜٔ) فعميو أف يرضى بقضاء ا و قدره ، كي يسعد ويطمئف قمبو )

َـّ َنَزْعَناَىا ِمْنُو ِإنَُّو َلَيُؤوٌس َكُفورٌ إف قولو تعالى : "  (  ٜ" ) ىود :  َوَلِئْف َأَذْقَنا اإِلْنَساَف ِمنَّا َرْحَمًة ُث
" أي أعطيناه نعمة مف صحة وامف وجاه وماؿ  َوَلِئْف َأَذْقَنا اإِلْنَساَف ِمنَّا َرْحَمةً "  فسر كما ياتي :

َـّ َنَزْعَناَىا ِمْنوُ وغيرىا مف النعـ بحيث يجد لذة ىذه النعـ ، "  يراد  ُث " أي : سمبنا ىذه النعـ منو وا 
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" شديد القنوط مف رحمة ا  ُؤوٌس ِإنَُّو َليَ النزع لئلشعار بشدة تعمقو بيذه النعـ وحرصو عمييا ، " 
، ة صبره وعدـ توكمو عميو وثقتو بوقطوع رجاءه مف عود أمثاليا عاجبًل أو آجبًل بفضؿ ا تعالى لقم

" عظيـ الكفراف لما سمؼ مف النعـ وفيو إشارة إلى إف النزع إنما كاف بسبب كفرانيـ بما كانوا  َكُفورٌ " 
الكفراف عف وصفيـ باليأس مع تقدـ الكفراف عميو لرعاية الفواصؿ ،  يتقمبوف فيو مف النعـ ، وتأخير

يصاؿ أجره في  عمى إف اليأس مف فضؿ ا عز وجؿ وقطع الرجاء عف إضافة أمثالو في العاجؿ وا 
 (.(ٕٜ) لمنعمة السالفة أيضًا )األجؿ مف باب الكفراف 

َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلنَساِف َأعْ  َذا َمسَّ وقولو تعالى :  " َواِ  ) ُو الشَّرُّ َكاَف َيُؤوسًا "َرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو َواِ 
 ( . ٖٛاإلسراء : 

فسرت عمى إف ا تعالى يخبر عف اإلنساف وما فيو مف الصفات الذميمة إال مف رحـ ا مف عباده 
لمستقبؿ المؤمنيف ، انو إذا أصابتو شدة بعد نعمة حصؿ لو يأس وقنوط مف الخير بالنسبة إلى ا

 (.(ٖٜ) وكفر وجحود لماضي الحاؿ كأنو لـ يَر خيرًا ولـ يرج بعد ذلؾ فرجًا )

نَساَف َلَكُفوٌر " ) الحج :   ـْ ِإفَّ اإلِْ َـّ ُيْحِييُك ـْ ُث َـّ ُيِميُتُك ـْ ُث  ( .  ٙٙأما قولو تعالى : " َوُىَو الَِّذي َأْحَياُك

ـْ " فيفسرىا البعض عمى إف قولو تعالى " َوُىَو الَّذِ  َـّ ُيِميُتُك ـْ " في أرحاـ أمياتكـ صغارًا ، " ُث ي َأْحَياُك
نَساَف " يعني الكافر ،   " َلَكُفوٌر " كافر  ـْ " البعث بعد الموت ، " ِإفَّ اإلِْ َـّ ُيْحِييُك صغارًا وكبارًا ، "  ُث

ساف لربو سواء با و بالبعث بعد الموت ، وذكر ا ىنا كفور ، ويدؿ ىذا عمى عظيـ كفراف اإلن
 (.(ٜٗ) كفر بالنعمة أو با ، وفي غير ىذا الموضع قاؿ كفار دليؿ كثرة كفره با أو بالنعمة )

ف مَّسَُّو الشَّرُّ  نَساُف ِمف ُدَعاء اْلَخْيِر َواِ  ـُ اإلِْ َفَيُؤوٌس َقُنوٌط " ) فصمت : أما قولو تعالى : "  اَل َيْسَأ
ٜٗ . ) 
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نَساُف " أي ال يمؿ ، " ِمف ُدَعاء اْلَخْيِر " مف طمب السعة فسره بعض المفسريف با     ـُ اإلِْ ف "  اَل َيْسَأ
ف مَّسَُّو الشَّرُّ " أي : الضيقة و الفقر ، " َفَيُؤوٌس َقُنوٌط " بولغ فيو مف  في الماؿ و النعمة ، " َواِ 

اليأس فيتضاءؿ و  طريقتيف : مف طريؽ بناء مفعوؿ ، ومف طريؽ التكرير ، والقنوط أف يظير عميو
الكافر بدليؿ قولو تعالى : " َواَل  ينكسر ، أي : يقطع الرجاء مف فضؿ ا وروحو ، وىذه صفة

ْوِح الّمِو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف " ) يوسؼ :  ْوِح الّمِو ِإنَُّو اَل َيْيَأُس ِمف رَّ  (.(ٜ٘) ( ) َٚٛتْيَأُسوْا ِمف رَّ
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 اخلامتة
لة في اآليات الكريمات التي ذكرت صفات اإلنساف في رحاب القراف و سورِه الكريمة بعد ىذه الجو 

 -وبعد فضؿ ا ومنتو توصمت الى بعض النتائج وىي :
أواًل : في كتاب ا العزيز توضيحات جميمة يشرحيا مف خبلؿ سوره العظيمة لما فييا مف مواعظ و 

 عبر لما يقـو بو  شخصية اإلنساف .
: مف خبلؿ دراستي لصفات اإلنساف الفردية في القراف الكريـ ، اتضح اف االنساف  اذا حاد عف  ثانياً 

منيج ا فيو بيف منظومتيف االولى منظومة الجيؿ ومنظومة الخوؼ ، فاذا جيؿ ظمـ وخاصـ 
 وجادؿ وطغى واذا خاؼ جزع ومنع وىمع   .

يش لوحده فاف عاش لنفسو اتصؼ بالصفات ثالثًا :  اف االنساف اجتماعي بطبعو ال يستطيع الع
 الغير محمودة التي وصؼ ا بيا الخارجيف عف منيجو .

رابعًا : عمماء النفس يوضحوف مدى سمبية الصفا السمبية التي يحمميا الفرد عمى المجتمع ، و 
 .أيضًا الصفات االيجابية ، فقد يؤدي احد كفتي اإليجاب و السمب بالمجتمع لرفعو أو خفضو 

خامسًا : كؿ شخص ينمي الصفة التي يحمميا ، و أيضًا المحيط الذي يعيش فيو لو تأثير في تطوير 
 ذلؾ ، أي إف كاف المحيط سمبي فاف الصفة تتطور، وتتطور أكثر ، و اإليجاب أيضًا .

 
ىو  سادسًا : كؿ الصفات التي جاءت تبيف فييا ضعؼ اإلنساف أماـ ا وىو المحتاج إلى ا وا

 الغني . 
وختامًا الحمد  رب العالميف و الصبلة و السبلـ عمى خير خمؽ العالميف محمد ) صمى ا عميو و 

 سمـ ( .
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 اليوامش

                                                           

 ىـ(061ينظر العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري )المتوفى:  (7)
 . 051/  6:    المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراىيم السامرائي: دار ومكتبة الهالل

ىـ(المحقق: عبد 284)المتوفى:  القزويني الرازي، أبو الحسين زكرياأحمد بن فارس بن  ينظر معجم مقاييس اللغة ،  (7)
 004/  5: دار الفكر :   السالم محمد ىارون

ينظر تاج العروس من جواىر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى،  (4)
 .350 - 384/  13،   : دار الهداية المحقق: مجموعة من المحققين ىـ(0114الزَّبيدي )المتوفى: 

ىـ(المحقق: ضبطو وصححو 705علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  ينظر التعريفات ،  (7)
 . 064/  0م : 0872-ىـ 0312الطبعة: األولى  لبنان–: دار الكتب العلمية بيروت  جماعة من العلماء بإشراف الناشر

بد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو أبو ىالل الحسن بن ع ينظر الفروق اللغوية ،  (5)
 ىـ(284

 . 204 – 203/  0مصر :  -: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة  حققو وعلق عليو: محمد إبراىيم سليم
 . 11ج خوري : ينظر : الشخصية مقوماتها ، سلوكها و عالقتها بالتعلم ، د. توما جور  (5) 
 . 11ينظر المصدر نفسو : ص (((4)
ينظر أنماط الشخصية وإشكاالت القيادة و التربية في العمل اإلسالمي المعاصر ، د . محمد عايش  (((8)

 . 15الكبيسي : 
 . 16ينظر أنماط الشخصية وإشكاالت القيادة و التربية في العمل اإلسالمي المعاصر   :   (((2)
 . 324/  3ينظر العين :  (((71)
 2/244ينظر النهاية في غريب الحديث و األثر ، اإلمام مجد الدين أبي السعدات ابن األثير :  (77)
زاد المسير  في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  تحقيق: عبد الرزاق المهدي :  (77)

  3ر لجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني : دار الفكر  الشوكاني  ، فتح القدي 24/ 0
/371   

( ينظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائو وتصرفت معانيو: يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، تحقيق: ىند شلبي  (74)
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صلى اهلل عليو وسلم عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد اهلل بن  -الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخالق  0/161
 01/372حميد إمام وخطيب الحرم المكي : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ، 

 
، نظم الدرر  8/063ينظر: تفسير روح البيان : إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي : دار إحياء التراث العربي  (77)

، نضرة  3/311في تناسب اآليات والسور: إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي : دار الكتب العلمية 
 01/378النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : 

 01/378ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم :  (75)
 6/415:   ىـ 0301 -المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي : دار الفكر، بيروت  منبع الفوائدمجمع الزوائد و  (72)
 – 20/  0حمن عمر اسبينداري ، ينظر الطغيان السياسي وسبل تغيره من المنظور القرآني ، د. عبد الر  (74)

21 
 . 357/  2ينظر مقاييس اللغة :  (78)
 . 075/  0ينظر التعريفات :  (72)
محمد الطاىر بن محمد بن محمد « : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  (71)

 11/021:  ىـ 0873تونسنة النشر:  -ىـ( : الدار التونسية للنشر 0282الطاىر بن عاشور التونسي )المتوفى : 
 . 245/  4ينظر العين :  (77)
 . 343/  0ينظر الفروق اللغوية :  (77)
 281/  2ينظر العين  :   (74)

 . 717/  7ٌنظر مفردات غرٌب القران ، الحسٌن بن محمد المعروف بالراغب االصفهانً :  (77)
صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، كتاب اإليمان ، الباب السابع ) من اإليمان أن يحب ألخيو ما  (75)
 . 04( ،  02نفسو ( ، رقم الحديث ) يحب ل

 . 0/  0ينظر موسوعة البحوث و المقاالت العلمية :  (72)
 022/ 14:   « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير   (74)
 . 023/  14ينظر المصدر السابق :  (78)

 . 777/  2د بن أحمد أبو عبد هللا القرطبً ، ٌنظر الجامع ألحكام القران ، محم (72)
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 00/160:  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (41)
 . 62/  4ينظر لسان العرب ، محمد بن مكرم ابن منظور ،  (47)
 . 281/  0ينظر مفردات غريب القرآن لألصفهاني ،  (47)
 .076/ 2ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،أضوا 7663/ 03ينظر تفسير الشعراوي  (44)
 .231/ 0المعجم الكبير للطبراني ط مكتبة العلوم والحكم  (47)
 .54/  2ينظر تفسير القرآن العظيم :  (45)
 . 68/  5ينظر العين :  (42)
 . 78/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (44)
 . 4/  0الحنبلي :  ينظر استخراج الجدال في القرآن الكريم ، ابن رجب (48)
 . 33/  0ينظر آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة :  (42)
 .35- 34/  0ينظر المصدر السابق :  (71)
 . 78/  2ينظر تفسير القرآن العظيم :  (77)
صحيح البخاري الباب األول قولو " وكان اإلنسان أكثر شيٍء جداًل " من تفسير سورة الكهف ، رقم  (77)

 874،  3613ث : الحدي
 . 116/  0ينظر العين :  (74)
 . 165/  0. الفروق اللغوية :  212/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (77)
 18 – 17/  0ينظر آفات على الطريق ، الدكتور السيد محمد نوح :  (75)

 
النبي ) عليو الصالة و السالم ( بعد خديجة رضي سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية وىي أول من تزوج بها  (72)

 . 154/  1اهلل عنها . ينظر سير أعالم النبالء ، شمس الدين محمد بن أحمد الذىبي : 
 . 324 – 323/  2( ينظر أنوار التنزيل و أسرار التأويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي ،  (74)

 ، ن كلدة َقتلُو علي ) رضي اهلل عنو ( بأمر رسول اهلل ) صلى اهلل عليو وسلم ( يوم بدر * النضر بن حارث بن علقمة ب
 . 234:  6إكمال الكمال ، األمير الحافظ إبن ماكوال : 

 . 324 – 323/  2ينظر أنوار التنزيل و أسرار التأويل :  34
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 . 28 - 21/  0ينظر آفات على الطريق ،  (72)
 . 74-77/  7على الطرٌق ،  ٌنظر آفات (51)

 . 003/  8ينظر تاج العروس :  (57)
 . 055/  4ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي :  (57)
 7/134المعجم الكبير للطبراني  (54)

 2/27فً إٌضاح القرآن بالقرآن  . أضواء البٌان 785ٌنظر تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس ،  :  (57)
(55)

 2/4258ٌنظر فً ظالل القران سٌد قطب :  
 . 016/  0ينظر العين :  (52)
 . 885ينظر النهاية في غريب الحديث و األثر :  (54)
 . 106/  0ينظر العين :  (58)
 . 364/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (52)
 . 232/  7رب : ينظر لسان الع (21)
 . 364/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (27)
 345. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  21/  8ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :   (27)

ح  : ، التفسٌر الواض4/7445ٌنظر التفسٌر الوسٌط : د وهبة بن مصطفى الزحٌلً الناشر: دار الفكر:   (24)
 4/474محمد محمود حجازي: دار الجٌل الجدٌد: 

 . 430/  1ينظر لسان العرب :  (27)
 . 102/  0التعريفات :  (25)
 . 143/  3ينظر العين :  (22)
 . 570ينظر النهاية في غريب الحديث و األثر :  (24)
 .05/ 01ينظر  روح المعاني والسبع المثاني :  (28)
 . 24/  0مد بن حسين السلمي : عيوب النفس ، مح (22)
 . 70 – 71/  3،  زاد المسير في علم التفسير : 02/35ينظر روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني :  (41)
ىـ(. ""، 270ينظر السعادة واإلسعاد في السيرة اإلنسانية  ، أبو الحسن محمد بن يوسف العامري ) ت    (47)

 023/ 0د الحليم عطية، القاىرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع : دراسة وتحقيق أحمد عب
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 . 170/  0ينظر العين :  (47)
 . 221/  0ينظر الفروق اللغوية :  (44)

(47)
هـ( : مطابع أخبار الٌوم 7778ٌنظر تفسٌر الشعراوي  : محمد متولً الشعراوي )المتوفى:  

7/7744 
،  66اب العلم ، الباب الرابع عسر " من يريد اهلل بو خيرًا يفقو في الدين " ، رقم الحديث صحيح البخاري ، كت (45)

20 . 
 . 2-1/  0أسباب ضعف المسلمين أمام عدوىم ووسائل العالج لذلك ، عبد العزيز بن باز :  (42)
لبرقاني وأبو محمد أبو الحسن علي بن محمد بن كيسان الحربي ، الذي روى عن يوسف القاضي ، وحدث عنو ا (44)

 . 218/  05الجوىري وآخرون . ينظر سير أعالم النبالء : 
  306/  0سين بن محمود البغوي  : ينظر معالم التنزيل ، الح (48)

 
 . 128/  0ينظر المعجم الوسيط ، إبراىيم مصطفى وآخرون :  (42)
 . 038/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (81)
 . 0324،  6077كتاب األحكام ، رقم الحديث :   صحيح البخاري ، (87)
 . 086 – 083/  3ينظر إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي :  (87)
 . 10/  3مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي : ينظر  (84)
الرازي : دار إحياء التراث العربي :  ينظر مفاتيح الغيب : أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (87)

15/217 
 . 40/  06ينظر تاج العروس من جواىر القاموس :  (85)
 . 441/  0ينظر مفردات غريب القرآن :  (82)
 6/275،  لسان العرب   البن منظور:   4/21،  معجم مقاييس اللغة  البن فارس:   014/  4العين :  (84)
 . 00/360.  اللباب في علوم الكتاب  البن عادل:    651الحديث و األثر : ينظر النهاية في غريب  (88)
 .3/151فتح القدير :  (82)
 0/2722ينظر التحرير والتنوير :  (21)
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 .2، احذروا اليأس فانو قتال ، علي بن نايف الشحود :  10/381ينظر جامع البيان عن تاويل اي القران   : (27)
 . 081 – 078/  3السليم إلى مزايا القران الكريم : ينظر إرشاد العقل  (27)
 . 311/  1تفسير القرآن العظيم :  (24)
 155ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس :  (27)
 101/  3ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، محمود بن عمر الزمخشري ،  (25)

 
 
 
 
 


